
Ψηφιακή οθόνη βίντεο

Συσκευές

παρακολούθησης μωρού

SCD600/00

Πάντα κοντά στο μωρό σας
Πεντακάθαρη όραση

Δείτε και ακούστε το μωρό σας με την τελευταία τεχνολογία στην παρακολούθηση μωρών

μέσω βίντεο

100% ιδιωτική σύνδεση

Αυτόματη επιλογή καναλιού για ιδιωτική σύνδεση

Παρακολούθηση ημέρα και νύχτα

Υπέρυθρη νυχτερινή όραση για συνεχή παρακολούθηση

Καθησυχαστικά νανουρίσματα & νυχτερινό φως

Έγχρωμη οθόνη υψηλής ανάλυσης 2,4" / 61 χιλ.

Εμβέλεια 150 μέτρα

Ασύρματη και φορητή μονάδα γονέα

Επιβεβαίωση ψηφιακής σύνδεσης και φωτεινές ενδείξεις επιπέδου θορύβου

Εύκολα τοποθετούμενη κάμερα

Ενεργοποίηση ήχου

Αυτόματη ενεργοποίηση οθόνης με έλεγχο φωτεινότητας & έντασης ήχου



Ψηφιακή οθόνη βίντεο SCD600/00

Χαρακτηριστικά

Αυτόματη επιλογή καναλιού

Διατηρείτε συνεχώς μια ασφαλή και σίγουρη

σύνδεση με το μωρό σας με την εύχρηστη ψηφιακή

τεχνολογία βίντεο

Υπέρυθρη νυχτερινή όραση

Η υπέρυθρη νυχτερινή όραση σάς επιτρέπει να

παρακολουθείτε το μωρό σας διαρκώς

Φορητή μονάδα γονέα

Η επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα σάς επιτρέπει να

μετακινείστε παντού στο σπίτι ενώ παραμένετε

κοντά στο μωρό σας.

Αυτόματη ενεργοποίηση οθόνης

Αυτόματη ενεργοποίηση οθόνης όταν εντοπίζεται

θόρυβος στο δωμάτιο του μωρού σας. Ο έλεγχος

φωτεινότητας και έντασης ήχου σάς επιτρέπουν να

βλέπετε εύκολα το παιδί σας.

Φωτεινές ενδείξεις επιπέδου θορύβου & σύνδεσης

Επιβεβαίωση ψηφιακής σύνδεσης για να είστε

απόλυτα σίγουροι ότι είστε συνδεδεμένοι με το μωρό

σας μέσω φωτεινών ενδείξεων επιπέδου θορύβου.

Πεντακάθαρη όραση

Εύκολη παρακολούθηση του μωρού σας με την

υψηλής ανάλυσης έγχρωμη οθόνη ψηφιακής

ποιότητας

Νανουρίσματα & νυχτερινό φως

Τρία καθησυχαστικά νανουρίσματα και νυχτερινό

φως που βοηθούν το μωρό σας να ηρεμήσει και να

κοιμηθεί

Τοποθέτηση της κάμερας

Εύκολα τοποθετούμενη κάμερα για να διασφαλίζετε

ότι βλέπετε το παιδί σας όσο το δυνατόν καλύτερα
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Προδιαγραφές

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 220 - 240 V

Τροφοδοσία ρεύματος: 120 V (ΗΠΑ)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Ζώνη συχνοτήτων: 2,4 Ghz

Αυτόματη επιλογή καναλιού

Αξεσουάρ

Κλιπ ζώνης: Το κλιπ ζώνης παρέχει πρακτικότητα

και φορητότητα hands-free.

Εγχειρίδιο χρήσης

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ευκολία

Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας

Ένδειξη λειτουργίας

Έλεγχος έντασης ήχου

Έλεγχος έντασης ήχου

Αυτόματη προειδοποίηση εκτός εμβέλειας

Φωτεινές ενδείξεις επιπέδου θορύβου

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

Νυχτερινό φως

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: Κύηση, 0 - 6 μηνών, 6 - 12 μηνών
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