
Digital
videobabyvakt

SCD600/00

Alltid nära ditt barn
Babyvakt med kristallklara bilder

Se och hör ditt barn med den senaste tekniken inom babyövervakning

100 % privat anslutning

Automatiskt kanalval för en privat anslutning

Övervakning dag och natt

Infrarött mörkerseende för övervakning dygnet runt

Lugnande vaggvisor och nattlampa

2,4 tums (61 mm) färgskärm med hög upplösning

150 m räckvidd

Sladdlös och bärbar föräldraenhet

Digital signalbekräftelse och lampor för ljudnivå

Enkelt att placera kameran

Ljudaktivering

Automatisk skärmaktivering med reglage för ljusstyrka och volym



Digital videobabyvakt SCD600/00

Funktioner

Automatiskt kanalval

Upprätthåll en säker och lugnande kontakt med

ditt barn hela tiden med lättanvänd digital

videoteknik

Infrarött mörkerseende

Med infrarött mörkerseende kan du se ditt barn

dygnet runt

Bärbar föräldraenhet

Tack vare den uppladdningsbara

föräldraenheten kan du gå runt i huset och

ändå vara nära ditt barn.

Automatisk skärmaktivering

Automatisk skärmaktivering när ljud kommer

från barnet rum. Med reglaget för ljusstyrka och

volym kan du enkelt se barnet.

Lampor för ljudnivå och signal

Digital signalbekräftelse så att du kan vara

säker på att anslutningen till barnet fungerar

med lampor för ljudnivå.

Kristallklara bilder

Enkel övervakning av ditt barn via färgskärmen

med digital kvalitet och hög upplösning

Vaggvisor och nattlampa

Tre lugnande vaggvisor och en nattlampa gör

det lättare för barnet att somna

Placera kameran

Den här Philips Avent-babyvakten har en

kamera som är enkel att placera, så att du kan

se ditt barn så bra som möjligt

 



Digital videobabyvakt SCD600/00

Specifikationer

Effekt

Strömförsörjning: 220 - 240 V

Strömförsörjning: 120 V (USA)

Mottagare/mottagning/sändning

Frekvensband: 2,4 GHz

Automatiskt kanalval

Tillbehör

Bälteshållare: Bälteshållaren ger dig full

rörlighet och bekvämlighet.

Användarhandbok

Snabbstartguide

Bekvämlighet

Indikator för låg batterinivå

Strömindikator

Volymkontroll

Automatisk räckviddsvarning

Ljudnivålampor

Indikering vid batteriladdning

Nattlampa

Utvecklingsstadier

Stadier: Graviditet, 0–6 månader, 6 - 12

månader
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