
Digitálny video
monitor

Elektronickí
strážcovia detí

SCD600/00

Vždy blízko vášho dieťaťa
Dokonale čistý obraz

Sledujte a počúvajte svoje dieťa pomocou najnovšej technológie video

monitorovania

100% súkromné pripojenie

Automatický výber kanálov umožňuje súkromné pripojenie

Sledovanie vo dne i v noci

Infračervené nočné videnie pre nepretržité monitorovanie

Upokojujúce uspávanky a nočné svetlo

Farebná obrazovka 2,4"/61 mm s vysokým rozlíšením

Dosah 150 m

Bezdrôtová a prenosná rodičovská jednotka

Digitálne potvrdenie pripojenia a indikátory intenzity zvuku

Jednoduché umiestnenie kamery

Aktivácia zvukom

Automatické zapnutie obrazovky s ovládačom jasu a hlasitosti



Digitálny video monitor SCD600/00

Hlavné prvky

Automatický výber kanálov

Buďte vždy bezpečne a nepretržite spojení s

vaším dieťaťom s pocitom istoty, ktorý vám dá

táto digitálna video technológia s jednoduchou

obsluhou

Infračervené nočné videnie

Infračervené nočné videnie umožňuje

nepretržité sledovanie vášho dieťaťa

Prenosná rodičovská jednotka

Bezdrôtová rodičovská jednotka vám umožní

pohybovať sa po domácnosti a pritom zostať

blízko vášho dieťaťa.

Automatické zapnutie obrazovky

Automatické zapnutie obrazovky pri zistení

hluku v detskej izbe. Ovládač hlasitosti a jasu

umožňuje jednoduché sledovanie dieťaťa.

Indikátory pripojenia a intenzity zvuku

Digitálne potvrdenie pripojenia pre silnejší

pocit istoty, že ste nablízku vášmu dieťaťu,

s indikátormi intenzity zvuku.

Dokonale čistý obraz

Jednoduché monitorovanie dieťaťa s kvalitnou

digitálnou obrazovkou s vysokým rozlíšením

Uspávanky a nočné svetlo

Tri upokojujúce uspávanky a nočné svetlo vám

pomôže uspať vaše dieťa

Polohovacia kamera

Tento elektronický strážca detí Philips AVENT

je vybavený jednoducho umiestniteľnou

kamerou, ktorá zabezpečí najlepší výhľad na

vaše dieťa
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Technické údaje

Príkon

Zdroj napájania: 220 - 240 V

Zdroj napájania: 120 V (US)

Tuner/Príjem/Vysielanie

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz

Automatický výber kanálov: áno

Príslušenstvo

Spona na opasok: Spona na opasok poskytuje

pohodlie a mobilitu, pričom máte voľné ruky.

Návod na použitie: áno

Stručná príručka spustenia: áno

Vybavenie a vlastnosti

Indikácia slabej batérie: áno

Indikátor zapnutého stavu: áno

Ovlád. hlasitosti: áno

Automatická výstraha stavu mimo rozsah: áno

Svetelná indikácia úrovne hlasitosti: áno

Indikácia nabíjania batérie: áno

Nočné osvetlenie: áno

Vývojové stupne

Stupne: Tehotenstvo, 0 – 6 mesiacov, 6 – 12

mesiacov
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