
 

Digitaalinen
videoitkuhälytin

 
2,4 tuuman värinäyttö

 

SCD603/00

Tärkeä yhteys lapseesi
Voit nähdä ja kuulla vauvasi mistä tahansa kotonasi

SCD603 auttaa sinua säilyttämään turvallisen yhteyden lapseesi joka hetki. Täydellisen äänenlaadun lisäksi voit

nyt myös nähdä lapsesi yöllä ja päivällä. Tämän helppokäyttöisen laitteen kantama on 150 metriä, joten voit

pitää sitä kätevästi mukanasi.

Videoyhteys päivin öin

Erittäin tarkka 2,4":n värinäyttö

Automaattinen infrapunapimeänäyttö

Kuule vauvasi ääni selkeästi

Ääniaktivointitila

Täydellisen varma yhteys

LED-merkkivalot osoittavat, että laite on yhdistetty ja kantoalueella

Vara-akku-toiminto sähkökatkoksen varalta

Käyttöalue ulkona jopa 150 metriä*

Rauhoita vauvaa

Pehmeästi hohtava vauvan yövalo

Valitse tuutulaulu etäältä

Helppo käyttää

Seinään kiinnitettävä vauvan yksikkö

Ladattava vanhemman yksikkö



Digitaalinen videoitkuhälytin SCD603/00

Tekniset tiedot Kohokohdat

Ominaisuudet

Digitaalinen videotekniikka

Video-LCD-näyttö: 2,4 tuuman värinäyttö

Kantoalue jopa: 150 metriä

Automaattinen kanavanvalinta

Täydellisen kirkas ääni

Ääniaktivoinnin merkkivalo: 5x

Käyttö yön yli ilman latausta

Vähäisen latauksen ilmaisin ja hälytys

Yhteysilmaisin ja hälytys

Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Äänenvoimakkuuden säätö ja mykistys

Valikkotyyli: Teksti-tv

Kielet: 1

Ääniaktivointiruutu

Automaattinen pimeänäyttö

Kirkkaudensäätö

Paristokäyttöinen varmuustoiminto

Kannettava vanhemman yksikkö

Ladattava vanhemman yksikkö

Vyöpidike

Kaulanauha

Seinäkiinnitys

Yövalo

Kehtolaulut

Virta

Virtalähde: 220–240 V

Virtalähde: 120 V (US), 110–240 V (Brasilia)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Taajuuskaista: 2,4 GHz

Automaattinen kanavanvalinta

Lisätarvikkeet

Vyöpidike: Vyöpidikkeen avulla kätevää

langatonta liikkumisen vapautta.

Käyttöopas

Pikaopas

Käyttömukavuus

Lataus vähissä -ilmaisin

Latausilmaisin

Virranilmaisin

Automaattinen kantama-aluevaroitus

Äänenvoimakkuuden säätö

Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Yövalo

Seinäkiinnitys

Kehitysvaiheet

Vaiheet: Raskaus, 0–6 kuukautta, 6–12

kuukautta

Automaattinen infrapunapimeänäyttö

Infrapunanäyttö kytkeytyy automaattisesti

päälle pimeässä

Käyttöalue ulkona jopa 150 metriä*

* Sisällä jopa 30 metriä, ulkona jopa 150

metriä

Pehmeästi hohtava vauvan yövalo

Pehmeästi hohtava vauvan yövalo rauhoittaa

pikkuistasi

Ääniaktivointitila

Itsestään aktivoituva näyttö ja

äänenvoimakkuus kytkeytyvät päälle, kun

vauvasi alkaa itkeä

Seinään kiinnitettävä vauvan yksikkö

Seinään kiinnitettävä vauvan yksikkö

mahdollistaa optimaalisen sijoittelun
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