
Digitale
videobabyfoon

SCD600/00

Altijd in contact met uw baby
Babyfoon met kristalhelder beeld

Altijd je baby zien en horen dankzij de nieuwste technologie voor beeldbabyfoons

100% privéverbinding

Automatische kanaalselectie voor een privéverbinding

Overdag of 's nachts, je baby is altijd in beeld

Infraroodnachtzicht voor dag en nacht toezicht

Geruststellende slaapliedjes en nachtlampje

Kleurenscherm van 2,4 inch / 61 mm met hoge resolutie

Bereik van 150 m

Draadloze en draagbare ontvanger

Lampjes voor digitale ontvangstcontrole en volumeniveau

Eenvoudig richtbare camera

Activering bij geluid

Automatische schermactivering met bediening voor helderheid en volume



Digitale videobabyfoon SCD600/00

Kenmerken

Automatische kanaalselectie

Houd altijd een veilige en geruststellende

verbinding met uw baby dankzij de

gebruiksvriendelijke digitale beeldtechnologie

Infraroodnachtzicht

Dankzij infraroodnachtzicht kunt u uw baby

dag en nacht in het oog houden

Draagbare ouderunit

Dankzij de oplaadbare ontvanger kunt u vrij

door uw huis bewegen en toch dicht bij uw

baby zijn.

Automatische schermactivering

Automatische schermactivering als in de kamer

van uw baby geluid wordt waargenomen.

Dankzij de bediening voor volume en

helderheid kunt u eenvoudig uw kind in het

oog houden.

Lampjes voor ontvangstcontrole en

volumeniveau

Dankzij de lampjes voor digitale

ontvangstcontrole en volumeniveau bent u

extra verzekerd van de verbinding met uw baby.

Kristalhelder beeld

Dankzij het digitale kleurenscherm met hoge

resolutie houdt u uw baby eenvoudig in het

oog

Slaapliedjes en nachtlampje

Drie geruststellende slaapliedjes en een

nachtlampje die uw baby helpen rustig in

slaap te vallen

Richtbare camera

Deze Philips Avent-babyfoon heeft een

eenvoudig richtbare camera, zodat je je kind

altijd goed kunt zien

 



Digitale videobabyfoon SCD600/00

Specificaties

Vermogen

Stroomvoorziening: 220 - 240 volt

Stroomvoorziening: 120 V (VS)

Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: 2,4 GHz

Automatische kanaalselectie

Accessoires

Riemclip: De riemclip biedt handsfree gemak

en mobiliteit.

Gebruiksaanwijzing

Snelstartgids

Comfort

Batterij bijna leeg-indicatie

"Apparaat aan"-indicatie

Volumeregeling

Automatische 'Geen bereik'-waarschuwing

Geluidsniveaulampjes

Batterij-oplaadindicatie

Nachtlampje

Ontwikkelingsfases

Fases: Zwangerschap, 0 - 6 maanden, 6-12

maanden
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