
 

Цифров видео бебефон

 
2,4-инчов цветен екран

 

SCD603/00

Жизнено важната връзка с вашето бебе
Виждате и чувате бебето от всяко място във вашия дом

SCD603 ви позволява да поддържате сигурна връзка с бебето по всяко време. В добавка към отличното качество на звука,

вече можете да виждате бебето и денем, и през нощта. С радиус на действие до 150 метра, този бебефон е напълно

преносим и лесен за използване.

Видео наблюдение денем и нощем

2,4" цветен екран с висока разделителна способност

Автоматично инфрачервено нощно виждане

Слушайте бебето с ясен звук

Режим за включване от глас

100% защитена връзка

Светодиодните индикатори светят, когато вашето устройство е свързано и в обхват

Възможност за работа на батерии при спиране на тока

Радиус на действие до 150 метра*

Успокоява детето

Мека нощна светлина за бебето

Избирате приспивните песнички от разстояние

Лесно използване

Устройство за бебето с възможност за монтиране на стена

Родителско устройство с акумулаторни батерии



Цифров видео бебефон SCD603/00

Спецификации Акценти

Характеристики

Цифрова видео технология

Видео LCD екран: 2,4' цветен

Обхват до: 150 метра

Автоматичен избор на канали

Идеално ясен звук

Светлинен индикатор за активиране на звука: 5x

Използване през нощта без зареждане

Индикация за нисък заряд и предупреждение

Индикатор за свързване и предупреждение

Лампи за нивото на звука

Спиране на звука и управление на нивото на звука

Стил на менюто: Телетекст

Брой езици: 1

Екран за гласова активация

Автоматично управление на нощно виждане

Регулиране на яркостта

Функция за резервен заряд на батерията

Преносимо родителско устройство

Родителско устройство с акумулаторни батерии

Щипка за колан

Аксесоар връзка за врат

За монтиране на стена

Нощна светлина

Приспивни песнички

Захранване

Електрозахранване: 220 – 240 V

Електрозахранване: 120 V (САЩ), 110-240 V

(Бразилия)

Тунер / Приемане / Предаване

Честотна лента: 2,4 GHz

Автоматичен избор на канали

Аксесоари

Щипка за колан: Щипката за колан осигурява

удобство и мобилност със свободни ръце.

Ръковод. за потребителя

Ръководство за бърз старт

Комфорт

Индикатор за изтощена батерия

Индикатор за зареждане на батерията

Индикатор за захранване

Автоматично предупр. "извън обсег"

Регулиране на силата на звука

Светлини за нивото на звука

Нощна светлина

За монтиране на стена

Стадии на развитие

Стадии: Бременност, 0 – 6 месеца, 6 –12 месеца

Автоматично инфрачервено нощно виждане

Инфрачервеното нощно виждане се включва

автоматично на тъмно

Радиус на действие до 150 метра*

* Радиус на действие: на закрито до 30 метра, на

открито до 150 метра

Мека нощна светлина за бебето

Меката нощна светлина успокоява вашето дребосъче

Режим за включване от глас

Екранът и звукът се включват автоматично, когато

бебето заплаче

Устройство за бебето с възможност за монтиране

на стена

Устройството за бебето позволява монтиране на

стена за оптимално позициониране

 

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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