
 

Babymonitor med
digital video

 

2,4" fargeskjerm

 

SCD603/00

Den viktige forbindelsen til babyen
Se og hør babyen din fra hvor som helst i huset

SCD603 gjør at du kan opprettholde en sikker kontakt med babyen hele tiden. I

tillegg til perfekt lydkvalitet kan du nå også se babyen din dag og natt. Med en

rekkevidde på opptil 150 meter er denne monitoren helt bærbar og enkel å bruke.

Videoovervåking både dag og natt

2,4" fargeskjerm med høy oppløsning

Automatisk infrarødt nattbilde

Hør babyen din med klar lyd

Modus for stemmeaktivering

100 % privat kobling

LED-lamper viser når enheten er tilkoblet og innenfor rekkevidde

Reservebatterifunksjon ved strømbrudd

Rekkevidde på opptil 150 meter*

Beroliger babyen

Mykt nattlys for babyen

Fjernvalg av vuggesanger

Brukervennlig

Babyenhet som kan monteres på veggen

Oppladbar foreldreenhet



Babymonitor med digital video SCD603/00

Spesifikasjoner Høydepunkter

Funksjoner

Digital videoteknologi

LCD-skjerm, video: 2,4" farge

Rekkevidde på opptil: 150 meter

Automatisk kanalvalg

Perfekt, klar lyd

Lydaktiveringslys: 5x

Kan brukes over natten uten å lade

Indikasjon for lavt batterinivå og varsel

Indikator for tilkobling og varsel

Lydnivålys

Volumdemping og -kontroll

Menystil: Tekst

# Språk: 1

Skjerm for stemmeaktivering

Automatisk kontroll for nattbilde

Lysstyrkekontroll

Reservebatterifunksjon

Håndholdt foreldreenhet

Oppladbar foreldreenhet

Belteklemme

Halsbåndtilbehør

Kan monteres på vegg

Nattlys

Vuggeviser

Drift

Strømforsyning: 220–240 V

Strømforsyning: 120 V (US), 110–240 V (Brasil)

Tuner/mottak/overføring

Frekvensbånd: 2,4 GHz

Automatisk kanalvalg

Tilbehør

Belteklemme: Belteklemmen gir håndfri frihet

og bevegelighet.

Brukerhåndbok

Hurtigstartveiledning

Anvendelighet

Indikator for lavt batteri

Batteriladeindikasjon

Strøm på-indikasjon

Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel

Volumkontroll

Lydnivålamper

Nattlys

Kan monteres på vegg

Utviklingstrinn

Trinn: Graviditet, 0–6 måneder, 6–12 måneder

Automatisk infrarødt nattbilde

Det infrarøde nattbildet slås automatisk på i

mørket

Rekkevidde på opptil 150 meter*

*Innendørs rekkevidde på opptil 30 meter,

utendørs rekkevidde på opptil 150 meter

Mykt nattlys for babyen

Mykt nattlys for babyen for å berolige

ham/henne

Modus for stemmeaktivering

Skjermen og volumet er selvaktivert og slås på

når babyen begynner å gråte.

Babyenhet som kan monteres på veggen

Babyenhet som kan monteres på veggen for

optimal plassering
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