
Babá eletrônica com
vídeo digital

SCD600/10

Sempre ao lado do seu bebê
Babá eletrônica digital com visualização cristalina

Com a Philips AVENT SCD600/10, você pode ver e ouvir seu bebê com a mais recente tecnologia em

monitoramento de bebês por vídeo

Conexão com 100% de privacidade

Seleção automática de canais para uma conexão com privacidade

Monitoramento dia e noite

Visão noturna infravermelha para monitoramento 24h

Canções de ninar e luz noturna relaxantes

Tela em cores de alta resolução e 2,4"/61 mm

Alcance de 150 m

Unidade dos pais sem fio e portátil

Confirmação de conexão digital e luzes de nível de som

Câmera fácil de posicionar

Ativação por som

Ativação automática da tela com controles de brilho e volume
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Destaques

Seleção automática de canais

Fique o tempo todo conectado ao seu bebê,

com tranquilidade e segurança, por meio de

uma tecnologia de imagem digital fácil de usar

Visão noturna infravermelha

Com a visão noturna infravermelha, você pode

monitorar o bebê por 24h

Unidade dos pais portátil

Com a unidade dos pais recarregável, você

pode se deslocar pela casa, permanecendo

perto do bebê.

Ativação automática da tela

Ativação automática da tela quando um ruído

é detectado no quarto do bebê. Com os

controles de brilho e volume, você tem uma

fácil visão do bebê.

Luzes de conexão e nível de som

Confirmação de conexão digital para você ficar

ainda mais seguro sabendo que está

conectado ao bebê com as luzes de nível de

som.

Imagem cristalina

Fácil monitoramento do bebê com a tela em

cores digital de alta resolução

Canções de ninar e luz noturna

Três canções de ninar e luz noturna para

ajudar o bebê a dormir

Posicionamento da câmera

A babá eletrônica Philips AVENT possui uma

câmera fácil de posicionar para garantir a

melhor imagem do bebê
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Especificações

Alimentação

Fonte de alimentação: 120 V (US)

Sintonizador/Recepção/Transmissão

Faixa de freqüência: 2,4 Ghz

Seleção automática de canais

Acessórios

Presilha para cinto: A presilha para cinto

oferece praticidade e mobilidade sem o uso

das mãos

Manual do usuário

Guia de início rápido

Praticidade

Indicação de bateria fraca

Indicação "Ligado"

Controle do volume

Aviso automático de fora de alcance

Luzes do nível de som

Indicação de carregamento da bateria

Luz noturna

Fases de desenvolvimento

Fases: 0 a 6 meses, 6 a 12 meses
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