
 

Digitální elektronická
videochůva

 

Barevný displej 2,4"

 

SCD603/00

Důležité spojení s vaším dítětem
Své dítě uvidíte a uslyšíte z kteréhokoli místa v domě

S modelem SCD603 můžete být se svým dítětem v neustálém spojení. Díky

dokonalé kvalitě zvuku a obrazu jej můžete sledovat dnem i nocí. Tato elektronická

chůva má dosah až 150 metrů a můžete ji proto snadno přenášet, což

zjednodušuje její užívání.

Denní i noční sledování prostřednictvím videa

Barevný 2,4" displej s vysokým rozlišením

Automatické infračervené noční sledování

Poslouchejte své dítě v čistém zvuku

Režim aktivace hlasem

100% soukromé spojení

Kontrolky LED indikují, zda je jednotka připojena a zda je v dosahu

Funkce záložní baterie pro případ výpadku napájení

Dosah venku až 150 metrů*

Utiší vaše dítě

Tlumené noční dětské světlo

Můžete dálkově vybírat ukolébavky

Snadné použití

Dětská jednotka s možností montáže na stěnu

Nabíjecí rodičovská jednotka



Digitální elektronická videochůva SCD603/00

Specifikace Přednosti

Funkce

Digitální videotechnologie: Ano

Obrazovka LCD – video: 2,4' barevná

Dosah až: 150 metrů

Automatická volba kanálů: Ano

Perfektně čistý zvuk: Ano

Kontrolka reagující na zvuk: 5×

Použití přes noc bez nabíjení: Ano

Indikace slabé baterie a upozornění: Ano

Indikace připojení a upozornění: Ano

Kontrolky hladiny zvuku: Ano

Ztlumení a ovládání hlasitosti: Ano

Styl nabídky: Text

# jazyků: 1

Hlasová aktivace obrazovky: Ano

Automatické ovládání nočního sledování: Ano

Řízení jasu: Ano

Funkce záložní baterie: Ano

Přenosná rodičovská jednotka: Ano

Nabíjecí rodičovská jednotka: Ano

Spona na opasek: Ano

Příslušenství šňůry na krk: Ano

Možnost montáže na stěnu: Ano

Noční světlo: Ano

Ukolébavky: Ano

Spotřeba

Napájení: 220–240 V

Napájení: 120 V (USA), 110–240 V (Brazílie)

Tuner/příjem/vysílání

Frekvenční pásmo: 2,4 Ghz

Automatická volba kanálů: Ano

Příslušenství

Spona na opasek: Spona na opasek poskytuje

pohodlí a mobilitu.

Uživatelská příručka: Ano

Stručný návod k rychlému použití: Ano

Pohodlí

Upozornění vybitého akumulátoru: Ano

Kontrolky nabíjení baterií: Ano

Indikátor zapnutí: Ano

Automatické upozornění při překročení

dosahu: Ano

Ovládání hlasitosti: Ano

Kontrolky úrovně zvuku: Ano

Noční světlo: Ano

Možnost montáže na stěnu: Ano

Stupně vývoje

Stupně: Těhotenství, 0–6 měsíců, 6–12 měsíců

Automatické infračervené noční sledování

Ve tmě se automaticky zapne infračervené

noční sledování

Dosah venku až 150 metrů*

*Dosah uvnitř až 30 metrů, dosah venku až

150 metrů

Tlumené noční dětské světlo

Tlumené noční dětské světlo uklidní vaše dítě

Režim aktivace hlasem

Jakmile dítě začne plakat, automaticky se

aktivuje displej a hlasitost

Dětská jednotka s možností montáže na

stěnu

Dětskou jednotku s možností montáže na

stěnu lze optimálně umístit

 

Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují

snížit náklady, spotřebu energie a emise CO2.

Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti

ochrany životního prostředí v jedné nebo

několika oblastech, na které se společnost

Philips zaměřuje – energetická úspornost,

obalové materiály, nebezpečné látky,

hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá

dlouhá životnost.
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