
Wideoniania
cyfrowa

SCD600/00

Bądź zawsze blisko dziecka
Elektroniczna niania zapewniająca doskonałą jakość obrazu

Obserwuj swoje dziecko i słuchaj go dzięki najnowszej technologii wideomonitoringu

100% prywatności

Automatyczny wybór kanału zapewniający poufność połączenia

Całodobowy monitoring

Podczerwony tryb noktowizyjny zapewnia całodobowy monitoring

Uspokajające kołysanki i lampka nocna

Kolorowy wyświetlacz 2,4" (61 mm) o wysokiej rozdzielczości

Zasięg do 150 m

Bezprzewodowy, przenośny odbiornik

Wskaźnik potwierdzenia połączenia i poziomu głośności

Regulowana kamera

Włączanie dźwięku

Automatyczne włączanie ekranu z regulacją jasności i głośności
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Zalety

Automatyczny wybór kanału

Umożliwia stałe połączenie z dzieckiem dzięki

łatwej w obsłudze, cyfrowej technologii wideo

Podczerwony tryb noktowizyjny

Podczerwony tryb noktowizyjny zapewnia

całodobowy monitoring dziecka

Przenośny odbiornik

Wyposażony w akumulator odbiornik

umożliwia przemieszczanie się po domu bez

utraty kontaktu z dzieckiem.

Automatyczne włączanie ekranu

Automatycznie włączanie ekranu reagujące na

hałas w pokoju dziecka. Regulacja jasności i

głośności umożliwia wygodny nadzór nad

dzieckiem.

Wskaźniki połączenia i poziomu głośności

Potwierdzenie połączenia to dodatkowa

pewność kontaktu z dzieckiem przy użyciu

wskaźników poziomu głośności.

Czysty obraz

Wygodny monitoring dziecka dzięki

kolorowemu, cyfrowemu wyświetlaczowi o

wysokiej rozdzielczości

Kołysanki i lampka nocna

Trzy uspokajające kołysanki i lampka nocna

pomagają uśpić dziecko

Regulowana kamera

Elektroniczna niania Philips AVENT jest

wyposażona w regulowaną kamerę, która

zapewnia doskonałą widoczność dziecka
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Dane techniczne

Moc

Źródło zasilania: 220–240 V

Źródło zasilania: 120 V (USA)

Tuner/Odbiór/Transmisja

Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz

Automatyczny wybór kanału

Akcesoria

Zaczep na pasek: Zaczep na pasek zapewnia

mobilność i wygodę użytkowania bez

angażowania rąk.

Instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi

Udogodnienia

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

akumulatora

Wskaźnik zasilania

Regulator głośności

Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza

zasięg

Wskaźniki poziomu głośności

Wskaźnik ładowania akumulatora

Lampka nocna

Etapy rozwoju

Etapy: Ciąża, 0–6 miesięcy, 6–12 miesięcy
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