
Skaitmeninis vaizdinis
kūdikių stebėjimo prietaisas

SCD600/00

Greta savo kūdikio
Kūdikių stebėjimo įrenginys su itin ryškaus vaizdo monitoriumi

Matykite ir girdėkite savo kūdikį naudodami naujausią kūdikių stebėjimo technologiją

100 % privatus ryšys

Automatinis kanalo pasirinkimas – privatus ryšys

Stebėjimas dieną ir naktį

Infraraudonųjų spindulių vaizdas tamsoje, kad galėtumėte stebėti ištisą parą

Raminamosios lopšinės ir naktinė lemputė

Didelės raiškos 2,4 in/61 mm spalvotas ekranas

150 m diapazonas

Belaidis nešiojamasis tėvų įrenginys

Skaitmeninis ryšio patvirtinimas ir garso lygio indikatoriai

Lengvai tvirtinama vaizdo kamera

Garso aktyvinimas

Automatinis ekrano aktyvinimas su ryškumo ir garso reguliatoriais
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Ypatybės

Automatinio kanalo pasirinkimas

Naudodami skaitmeninio vaizdo technologiją

galėsite lengvai išlaikyti nuolatinį saugų ir

patikimą ryšį su kūdikiu

Infraraudonųjų spindulių vaizdas tamsoje

Infraraudonųjų spindulių vaizdas tamsoje

suteikia galimybę kūdikį stebėti ištisą parą

Nešiojamasis tėvų įrenginys

Įkraunamas tėvų įrenginys suteikia galimybę

laisvai judėti po namus nesiliaujant stebėti

savo kūdikio.

Automatinis ekrano aktyvinimas

Ekranas automatiškai įjungiamas, kai jūsų

kūdikio kambaryje užfiksuojamas triukšmas.

Garso ir ryškumo reguliatoriai suteikia

galimybę gerai matyti savo kūdikį.

Ryšio ir garso lygio lemputės

Skaitmeninio ryšio patvirtinimo funkcija su

garso lygio lemputėmis leidžia būti tikram, kad

ryšys su kūdikiu nenutrūks.

Itin aiškus vaizdas

Didelės raiškos skaitmeniniame spalvotame

ekrane savo kūdikį stebėti lengva

Lopšinės ir naktinė lemputė

Trys raminamosios lopšinės ir naktinė lemputė

padeda kūdikį užmigdyti

Vaizdo kameros tvirtinimas

Šiame „Philips AVENT“ kūdikio stebėjimo

įrenginyje integruota vaizdo kamera, kurią

paprasta pritvirtinti, todėl būsite tikri, jog

gausite geriausią kūdikio vaizdą
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Specifikacijos

Maitinimas

Maitinimo šaltinis: 220–240 V

Maitinimo šaltinis: 120 V (JAV)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Dažnio diapazonas: 2,4 GHz

Automatinio kanalo pasirinkimas

Priedai

Diržo sąsaga: Prisisegus dirželio sąsagą

rankos lieka neužimtos, neribojamas judesys.

Vartotojo vadovas

Greitos pradžios vadovas

Patogumas

Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius

Įjungimo rodymas

Garsumo reguliatorius

Automatinis įspėjimas dėl nukrypimo nuo

intervalo

Garso lygio lemputės

Akumuliatoriaus krovimo indikatorius

Naktinė lemputė

Vystymosi etapai

Etapai: Nėštumas, nuo 0 iki 6 mėn., nuo 6 iki

12 mėn.
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