
 

Digital babyalarm
med video

 

2,4" farveskærm

 

SCD603/00

Den vigtige forbindelse til din baby
Se og hør dit barn overalt i dit hjem

SCD603 giver dig mulighed for at bevare en sikker forbindelse til din baby på alle

tidspunkter. Udover perfekt lydkvalitet kan du nu også se din baby dag og nat.

Med en rækkevidde på op til 150 meter er denne alarm fuldt bærbar og nem at

bruge.

Videoovervågning dag og nat

2,4" farveskærm med høj opløsning

Automatisk infrarødt nattesyn

Hør din baby med klar lyd

Stemmeaktiveringstilstand

100 % privat forbindelse

LED-indikatorer viser dig, når din enhed er opkoblet og inden for rækkevidde

Backup-batterifunktion i tilfælde af strømsvigt

Rækkevidde op til 150 meter*

Beroliger dit barn

Blødt babynattelys

Vælg dine vuggeviser med fjernadgang

Nem at bruge

Babyenhed, der kan monteres på væggen

Genopladelig forældreenhed



Digital babyalarm med video SCD603/00

Specifikationer
Vigtigste
nyheder

Funktioner

Digital videoteknologi

LCD-skærm til video: 2,4" farve

Rækkevidde op til: 150 meter

Automatisk kanalvalg

Perfekt, klar lyd

Lydaktiveret lys: 5x

Brug om natten uden opladning

Angivelse af og advarsel ved lavt strømniveau

Forbindelsesindikator og -alarm

Lydniveau med lys

Lydafbrydelse og regulering af lydstyrke

Menuen Stil: Tekst

Antal sprog: 1

Stemmeaktiveringsskærm

Automatisk styret nattesyn

Lysstyrkekontrol

Batteri-backupfunktion

Håndholdt forældreenhed

Genopladelig forældreenhed

Bælteclips

Halsstroptilbehør

Kan hænges på væggen

Natlampe

Vuggeviser

Strøm

Strømforsyning: 220 - 240 V

Strømforsyning: 120 V (US), 110-240 V

(Brasilien)

Tuner/modtagelse/transmission

Frekvensbånd: 2,4 GHz

Automatisk kanalvalg

Tilbehør

Bælteclips: Bælteclips giver fuld

bevægelsesfrihed og håndfri overvågning.

Brugervejledning

Lynhåndbog

Komfort

Indikator for batteriniveau

Indikator for batteriopladning

Strømindikator

Advarsel om svigtende forbindelse

Lydstyrke

Indikatorer for lydniveau

Natlampe

Kan hænges på væggen

Udviklingsfaser

Faser: Graviditet, 0-6 måneder, 6-12 måneder

Automatisk infrarødt nattesyn

Det infrarøde nattesyn tænder automatisk i

mørke

Rækkevidde op til 150 meter*

* Indendørs rækkevidde op til 30 meter,

udendørs rækkevidde op til 150 meter

Blødt babynattelys

Blødt babynattelys, der beroliger den lille

Stemmeaktiveringstilstand

Den selvaktiverende skærm og lydstyrken

tænder, når barnet begynder at græde

Babyenhed, der kan monteres på væggen

Babyenhed, der kan monteres på væggen

mhp. optimal placering

 

Philips' grønne logo
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