
 

Skaitmeninis vaizdinis
kūdikių stebėjimo prietaisas

 
2,4 in spalvotas ekranas

 

SCD603/00

Būtinas ryšys su kūdikiu
Matykite ir girdėkite savo kūdikį iš bet kurios namų vietos

SCD603 užtikrina jums patikimą ryšį su kūdikiu bet kuriuo metu. Be puikios garso kokybės, dabar galite matyti

kūdikį ir dieną, ir naktį. Veikiantis iki 150 m atstumu, šis stebėjimo prietaisas yra nešiojamas ir lengvai

naudojamas.

Stebėjimas dieną ir naktį

Didelės raiškos 2,4 in spalvotas ekranas

Automatinis infraraudonųjų spindulių naktinio matymo režimas

Savo kūdikį girdėsite aiškiai

Aktyvinimo balsu režimas

100 % privatus ryšys

LED lemputės šviečia, kada jūsų įrenginys susietas ir yra veikimo diapazone

Atsarginio akumuliatoriaus funkcija nutrūkus maitinimui

Diapazonas iki 150 metrų*

Ramina kūdikį

Švelniai šviečianti kūdikio naktinė lempelė

Pasirinkite lopšinę nuotoliniu būdu

Paprasta naudoti

Prie sienos tvirtinamas kūdikio įrenginys

Įkraunamas tėvų įrenginys



Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas SCD603/00

Specifikacijos Ypatybės

Savybės

Skaitmeninio vaizdo technologija

Vaizdo LCD ekranas: 2,4 in spalvotas

Diapazonas iki: 150 m

Automatinio kanalo pasirinkimas

Itin aiškus garsas

Garsu aktyvinamos lemputės: 5x

Naudojimas visą naktį be įkrovimo

Išsikraunančios baterijos indikatorius ir

įspėjimas

Ryšio indikatorius ir įspėjimas

Garso lygio lemputės

Garsumo nutildymas ir valdymas

Meniu stilius: Teletekstas

# kalbos: 1

Balso aktyvinimo ekranas

Automatinis naktinio matymo valdymas

Ryškumo valdymas

Maitinimo iš baterijos funkcija

Rankinis tėvų įrenginys

Įkraunamas tėvų įrenginys

Diržo sąsaga

Kaklo juostelės priedas

Montuojamas ant sienos

Naktinė lempelė

Lopšinės

Maitinimas

Maitinimo šaltinis: 220–240 V

Maitinimo šaltinis: 120 V (JAV), 110–240 V

(Brazilija)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Dažnio diapazonas: 2,4 GHz

Automatinio kanalo pasirinkimas

Priedai

Diržo sąsaga: Prisisegus dirželio sąsagą

rankos lieka neužimtos, neribojamas judesys.

Vartotojo vadovas

Greitos pradžios vadovas

Patogumas

Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius

Akumuliatoriaus krovimo indikatorius

Įjungimo rodymas

Automatinis įspėjimas dėl nukrypimo nuo

intervalo

Garsumo reguliatorius

Garso lygio lemputės

Naktinė lemputė

Montuojamas ant sienos

Vystymosi etapai

Etapai: Nėštumas, nuo 0 iki 6 mėn., nuo 6 iki

12 mėn.

Automatinis infraraud. spindulių naktinio

matymo režimas

Infraraudonųjų spindulių naktinio matymo

režimas automatiškai įjungiamas tamsoje.

Diapazonas iki 150 metrų*

* Diapazonas patalpose iki 30 metrų,

diapazonas lauke iki 150 metrų.

Švelniai šviečianti kūdikio naktinė lempelė

Švelniai šviečianti kūdikio naktinė lempelė

nuramins jūsų mažylį.

Aktyvinimo balsu režimas

kūdikiui pradėjus verkti automatiškai

įjungiamas ekranas ir garsas.

Prie sienos tvirtinamas kūdikio įrenginys

Patogus, prie sienos tvirtinamas kūdikio

įrenginys

 

„Philips Green“ logotipas

„Philips Green“ gaminiai gali sumažinti

išlaidas, energijos suvartojimą ir CO2 emisiją.

Kaip? Jie siūlo didelį patobulinimą saugant

aplinką vienoje arba keliose „Philips“

ekologiškumo srityse – efektyvaus energijos

vartojimo, pakavimo, kenksmingų medžiagų,

svorio, perdirbimo ir utilizavimo bei patikimo

veikimo per visą tarnavimo laiką srityse.
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