
Digitalna video
varuška

SCD600/00

Vedno blizu otroka
Otroška varuška s kristalno čisto sliko

Z najnovejšo varuško z video nadzorom otroka vedno slišite in vidite

100 % zasebna povezava

Samodejna izbira kanala za zasebno povezavo

Nadzor podnevi in ponoči

Infrardeča nočna slika za nadzor podnevi in ponoči

Pomirjujoče uspavanke in nočna lučka

Barvni zaslon z visoko ločljivostjo 2,4"/61 mm

Doseg 150 m

Brezžična in prenosna starševska enota

Digitalna potrditev povezave in indikatorji nivoja glasnosti

Enostavna postavitev kamere

Vklop z zvokom

Samodejni vklop zaslona z nastavitvijo svetlosti in glasnosti



Digitalna video varuška SCD600/00

Značilnosti

Samodejna izbira kanala

Digitalna video tehnologija je enostavna za

uporabo in omogoča varno in pomirjujočo

povezavo z otrokom

Infrardeča nočna slika

Infrardeča nočna slika omogoča, da otroka

vedno vidite

Prenosna starševska enota

Starševska enota za ponovno polnjenje

omogoča, da se premikate po vašem domu in

ste vedno blizu otroka.

Samodejni vklop zaslona

Zaslon se samodejno vklopi, če enota zazna

zvok v otroški sobi. Nastavitev glasnosti in

svetlosti omogoča lažje gledanje otroka.

Indikatorji povezave in nivoja glasnosti

Digitalna potrditev povezave za dodatno

zagotovitev, da ste povezani z otrokom, z

indikatorji nivoja glasnosti.

Kristalno čista slika

Enostaven nadzor otroka z digitalnim barvnim

zaslonom visoke ločljivosti

Uspavanke in nočna lučka

Tri pomirjujoče uspavanke in nočna lučka

pomagajo zazibati otroka v spanec

Namestitev kamere

Ta otroška varuška Philips AVENT omogoča

enostavno postavitev kamere in vam zagotavlja

najboljšo sliko otroka

 



Digitalna video varuška SCD600/00

Specifikacije

Napajanje

Napajanje: 220–240 V

Napajanje: 120 V (US)

Sprejemnik/sprejem/prenos

Frekvenčni pas: 2,4 GHz

Samodejna izbira kanala

Pribor

Zaponka za pas: Zaponka za pas omogoča

prostoročno uporabo in mobilnost.

Uporabniški priročnik

vodnik za hiter začetek

Priročnost

Indikator praznosti baterije

Indikator vklopa

Regulacija glasnosti

Samodejno opozorilo Izven dometa

Indikatorji moči zvoka

Indikator polnjenja baterije

Nočna luč

Stopnje razvoja

Stopnje: Nosečnost, 0–6 mesecev, 6–12

mesecev
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