
 

Monitor video
digital pentru copii

 

Ecran color de 2,4"

 

SCD603/00

Legătura esenţială cu copilul tău
Vezi şi auzi bebeluşul de oriunde din casă

SCD603 îţi permite să menţii o conexiune sigură cu bebeluşul tău în orice moment.

Pe lângă calitatea perfectă a sunetului, acum poţi să îţi şi vezi bebeluşul zi şi

noapte. Cu o rază de acţiune de până la 150 de metri, acest sistem de

monitorizare este complet portabil şi uşor de utilizat.

Monitorizare video zi şi noapte

Ecran color de 2,4", cu rezoluţie mare

Funcţie automată de vedere pe timp de noapte cu infraroşu

Auzi copilul graţie sunetului clar

Mod de activare vocală

Conexiune 100% privată

Indicatoarele LED îți arată când unitatea ta este conectată şi în raza de acoperire

Funcţie baterie de rezervă în caz de întrerupere a alimentării electrice

Rază de acţiune de până la 150 metri*

Îți linişteşte bebeluşul

Lumină de veghe cu strălucire delicată

Selectează cântecele de leagăn de la distanţă

Uşor de utilizat

Unitate pentru copil montabilă pe perete

Unitate pentru părinte, reîncărcabilă



Monitor video digital pentru copii SCD603/00

Specificaţii Repere

Caracteristici

Tehnologie video digitală

Ecran video LCD: Culoare 2,4'

Rază de acţiune de până la: 150 metri

Selectare automată a canalelor

Sunet foarte clar

Lampă de activare a sunetului: 5x

Utilizare peste noapte fără încărcare

Indicator şi alertă de baterie slabă

Indicator şi alertă de conectare

Leduri nivel sonor

Controlul şi dezactivarea sunetului

Stil meniu: Text

# Limbi: 1

Ecran de activare voce

Control automat pentru vederea pe timp de

noapte

Control luminozitate

Funcţie de rezervă pentru baterie

Unitate portabilă pentru părinte

Unitate reîncărcabilă pentru părinte

Clemă curea

Accesoriu şnur pentru gât

Montare pe perete

Lumină de veghe

Cântece de leagăn

Alimentare

Sursă de alimentare: 220 - 240 V

Sursă de alimentare: 120 V (SUA), 110-240 V

(Brazilia)

Tuner/Recepţie/Transmisie

Bandă de frecvenţe: 2,4 GHz

Selectare automată a canalelor

Accesorii

Clemă pentru curea: Clema pentru curea îţi

oferă confort şi mobilitate hands-free.

Manual de utilizare

Ghid de iniţiere rapidă

Confort

Indicator baterie descărcată

Indicator de încărcare a bateriei

Indicator alimentare

Avertizare automată lipsă semnal

Controlul volumului

Leduri pentru nivelul sunetului

Iluminare de noapte

Montare pe perete

Etape de dezvoltare

Etapă: Sarcină, 0 - 6 luni, 6 - 12 luni

Funcţie automată de vedere pe timp de

noapte cu infraroşu

Funcţia de vedere pe timp de noapte cu

infraroşu se activează automat la întuneric

Rază de acţiune de până la 150 metri*

* Rază de acţiune de până la 30 de metri în

interior şi de până la 150 de metri în exterior

Lumină de veghe cu strălucire delicată

Lumină de veghe cu strălucire delicată pentru

liniştirea bebeluşului

Mod de activare vocală

Ecranul cu activare automată şi volumul se

activează atunci când copilul începe să

plângă

Unitate pentru copil montabilă pe perete

Unitate pentru copil montabilă pe perete

pentru poziţionare optimă

 

Philips Green Logo

Produsele ecologice Philips pot reduce

costurile, consumul de energie şi emisiile de

CO2. Cum? Acestea oferă o îmbunătăţire de

mediu semnificativă în una sau mai multe

domenii de focalizare ecologice Philips –

eficienţă energetică, ambalare, substanţe

periculoase, greutate, reciclare şi casare şi

fiabilitate pe viaţă.
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