
 

Digitale
videobabyfoon

 
2,4 inch kleurenscherm

 

SCD603/00

De essentiële verbinding met je baby
Overal in je huis je baby zien en horen

Met de SCD603 heb je altijd een veilige verbinding met je baby. Je hebt niet alleen uitstekende geluidskwaliteit,

je kunt je baby ook dag en nacht zien. Deze babyfoon heeft een bereik van 150 meter en is volledig draagbaar

en gebruiksvriendelijk.

Overdag of 's nachts, je baby is altijd in beeld

2,4-inch kleurenscherm met hoge resolutie

Automatisch infraroodnachtzicht

Hoor je baby met helder geluid

Stemactiveringsmodus

100% privéverbinding

LED-lampjes geven aan wanneer het apparaat gekoppeld is en ontvangst heeft

Reservebatterij voor stroomuitval

Bereik tot 150 meter

Je baby geruststellen

Gedimd babynachtlampje

Op afstand slaapliedjes selecteren

Eenvoudig te gebruiken

Aan de wand te monteren babyunit

Oplaadbare ouderunit



Digitale videobabyfoon SCD603/00

Specificaties Kenmerken

Kenmerken

Digitale beeldtechnologie

LCD-scherm: 2,4-inch, kleur

Maximaal bereik: 150 meter

Automatische kanaalselectie

Perfect helder geluid

Lampje met geluidsactivering: 5x

's Nachts gebruiken zonder op te laden

'Batterij bijna leeg'-lampje en -alarm

Indicator en alarm voor verbinding

Geluidsniveaulampjes

Volumeregeling met mute-functie

Menustijl: Tekst

# talen: 1

Stemactivatiescherm

Automatisch nachtzicht

Helderheidsregeling

Back-upbatterijen

Kleine ouderunit

Oplaadbare ouderunit

Riemclip

Halskoord

Wandmontage mogelijk

Nachtlampje

Slaapliedjes

Vermogen

Stroomvoorziening: 220 - 240 volt

Stroomvoorziening: 120 V (VS), 110 - 240 V

(Brazilië)

Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: 2,4 GHz

Automatische kanaalselectie

Accessoires

Riemclip: De riemclip biedt handsfree gemak

en mobiliteit.

Gebruiksaanwijzing

Snelstartgids

Comfort

Batterij bijna leeg-indicatie

Batterij-oplaadindicatie

"Apparaat aan"-indicatie

Automatische 'Geen bereik'-waarschuwing

Volumeregeling

Geluidsniveaulampjes

Nachtlampje

Wandmontage mogelijk

Ontwikkelingsfases

Fases: Zwangerschap, 0 - 6 maanden, 6-12

maanden

Automatisch infraroodnachtzicht

Het infraroodnachtzicht wordt in het donker

automatisch ingeschakeld

Bereik tot 150 meter

* Bereik binnenshuis tot 30 meter, bereik

buitenshuis tot 150 meter

Gedimd babynachtlampje

Gedimd babynachtlampje om de kleine te

kalmeren

Stemactiveringsmodus

Het zelfactiverende scherm en volume worden

ingeschakeld wanneer je baby begint te

huilen

Aan de wand te monteren babyunit

Aan de wand te monteren babyunit voor

optimale plaatsing

 

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.
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