
 

Digitális videofunkcióval
rendelkező baba monitor

 
2,4"-es színes képernyő

 

SCD603/00

Nélkülözhetetlen kapcsolat kisbabájával
Otthonában mindenhonnan láthatja és hallhatja gyermekét

Az SCD603 készülék segítségével mindig fenntarthatja a biztonságos kapcsolatot gyermekével. A tökéletes

hangminőség mellett mostantól éjjel-nappal is láthatja gyermekét. 150 méteres hatótávolságával ez a monitor

teljes mértékben hordozható és egyszerűen használható.

Nappali és éjszakai videofelügyelet

Nagy felbontású, 2,4"-os színes képernyő

Automatikus infravörös éjjellátó funkció

Hallgassa a babát tiszta hanggal

Hangaktiválási mód

100%-os személyes kapcsolat

LED-jelzések, ha az egység csatlakoztatva és a vételi körzeten belül van

Elemmel is működik, áramszünet esetére

Hatótávolság: max. 150 méter*

Nyugtassa meg gyermekét

Lágy éjszakai fény a babának

Válasszon altatódalt távolról

Egyszerű kezelés

Falra szerelhető bébiegység

Újratölthető szülői egység



Digitális videofunkcióval rendelkező baba monitor SCD603/00

Műszaki adatok Fénypontok

Jellemzők

Digitális videó technológia

Videó LCD-kijelzője: 2,4"-es, színes

Hatótávolság: max.: 150 méter

Automatikus csatornaválasztás

Tökéletesen tiszta hang

Hangra aktiválódó fényjelzés: 5x

Töltés nélküli használat egész éjszakán át

Alacsony töltöttségi szint jelzése és

figyelmeztetés

Csatlakoztatás jelzőfény és figyelmeztetés

Hangszintjelző fények

Hangerő elnémítása és szabályozása

Menü stílusa: Teletext

# Nyelv(ek): 1

Hangaktiválási képernyő

Automatikus vezérlésű éjjellátó funkció

Fényerőszabályzás

Tartalékelem funkció

Kézi szülői egység

Újratölthető szülői egység

Övcsipesz

Nyakpánt kiegészítő

Falra szerelhető

Éjszakai fény

Altatódalok

Energiaellátás

Tápellátás: 220–240 V

Tápellátás: 120 V (USA), 110-240 V (Brazília)

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: 2,4 GHz

Automatikus csatornaválasztás

Tartozékok

Övcsipesz: Az övcsattal szabadon marad a

keze és semmi nem korlátozza mozgását.

Felhasználói kézikönyv

Gyors üzembe helyezési útmutató

Kényelem

Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény

Akkumulátortöltés jelzőfény

Bekapcsolás jelzőfény

Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten

kívül

Hangerőszabályzás

Hangszintjelző fények

Éjszakai fény

Falra szerelhető

Fejlődési szakaszok

Szakaszok: Terhesség, 0–6 hó, 6-12 hó

Automatikus infravörös éjjellátó funkció

Az infravörös éjjellátó funkció sötétben

automatikusan bekapcsol

Hatótávolság: max. 150 méter*

* Hatótávolság belső térben: max. 30 méter,

hatótávolság a szabadban: max. 150 méter

Lágy éjszakai fény a babának

Lágy éjszakai fény a babának, hogy

megnyugtassa a csöppséget

Hangaktiválási mód

Az automatikusan aktiválódó képernyő és

hangerő bekapcsol, ha a baba sírni kezd

Falra szerelhető bébiegység

Falra szerelhető bébiegység az optimális

elhelyezés érdekében

 

Philips Green embléma

A Philips zöld termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips zöld fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és

selejtezés, megbízható működés a termék

egész élettartama alatt.
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