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cyfrowa

 
Kolorowy ekran 6,1 cm (2,4")

 

SCD603/00

Niezbędna łączność z dzieckiem
Obserwowanie i słuchanie dziecka z dowolnego miejsca w domu

Elektroniczna niania SCD603 pozwala utrzymywać stały, bezpieczny kontakt z dzieckiem. Urządzenie zapewnia

nie tylko doskonały dźwięk, ale i obraz — w dzień i w nocy. Zasięg do 150 metrów sprawia, że to łatwe w

obsłudze urządzenie jest również w pełni przenośne.

Całodobowy monitoring wideo

Kolorowy ekran 6,1 cm (2,4") o wysokiej rozdzielczości

Automatyczny podczerwony tryb noktowizyjny

Usłysz swoje dziecko dzięki wyjątkowo czystemu dźwiękowi

Tryb aktywacji głosem

Całkowicie prywatne połączenie

Wskaźniki LED informujące o nawiązaniu połączenia i działaniu w zasięgu

Funkcja bateryjnego podtrzymywania zasilania na wypadek awarii prądu

Zasięg na zewnątrz — maks. 150 m*

Uspokajanie dziecka

Delikatna lampka nocna dla Twojego dziecka

Zdalne wybieranie kołysanek

Łatwość obsługi

Nadajnik z możliwością montażu ściennego

Ładowany odbiornik



Wideoniania cyfrowa SCD603/00

Dane techniczne Zalety

Właściwości

Cyfrowa technologia wideo

Ekran LCD: Kolorowy, 6,1 cm (2,4")

Zasięg do: 150 metrów

Automatyczny wybór kanału

Doskonały, czysty dźwięk

Światło uruchamiane dźwiękiem: 5x

Użytkowanie przez całą noc bez konieczności

ładowania

Wskaźnik i alarm niskiego poziomu zasilania

Wskaźnik i alarm połączenia

Wskaźniki głośności

Wyciszanie i sterowanie głośnością

Styl menu: Tekst

Liczba języków: 1

Ekran aktywowany głosem

Automatycznie sterowany tryb noktowizyjny

Regulacja jasności

Funkcja bateryjnego podtrzymywania

zasilania

Przenośny odbiornik

Ładowany odbiornik

Zaczep na pasek

Pasek na szyję

Możliwość montażu naściennego

Lampka nocna

Kołysanki

Moc

Źródło zasilania: 220–240 V

Źródło zasilania: 120 V (USA), 110–240 V

(Brazylia)

Tuner/Odbiór/Transmisja

Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz

Automatyczny wybór kanału

Akcesoria

Zaczep na pasek: Zaczep na pasek zapewnia

mobilność i wygodę użytkowania bez

angażowania rąk.

Instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi

Udogodnienia

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

baterii

Wskaźnik ładowania baterii

Wskaźnik zasilania

Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza

zasięg

Regulacja głośności

Wskaźniki poziomu głośności

Lampka nocna

Możliwość montażu naściennego

Etapy rozwoju

Etapy: Ciąża, 0–6 miesięcy, 6–12 miesięcy

Automatyczny podczerwony tryb

noktowizyjny

Podczerwony tryb noktowizyjny

automatycznie uruchamia się w ciemności

Zasięg na zewnątrz — maks. 150 m*

* Zasięg wewnątrz — maks. 30 m; zasięg na

zewnątrz — maks. 150 m

Delikatna lampka nocna dla Twojego dziecka

Delikatna lampka nocna uspokoi Twoją

pociechę

Tryb aktywacji głosem

Ekran i dźwięk uruchomią się automatycznie,

gdy dziecko zacznie płakać

Nadajnik z możliwością montażu ściennego

Możliwość montażu na ścianie pozwala na

optymalne umiejscowienie nadajnika

 

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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