
 

Digitálny detský
video monitor

 
2,4" (6 cm) farebná obrazovka

 

SCD603/00

Základné spojenie s vaším dieťaťom
Skontrolujte bábätko pomocou obrazu aj zvuku z ktorejkoľvek izby v domácnosti

Model SCD603 vám umožní vždy zostať v bezpečnom spojení s vaším bábätkom. Okrem vynikajúcej kvality

zvuku môžete svoje bábätko sledovať cez deň aj v noci. Vďaka dosahu až do 150 metrov je tento monitor

dokonale prenosný a jednoducho použiteľný.

Sledovanie vo dne aj v noci

2,4" (6 cm) farebná obrazovka s vysokým rozlíšením

Automatické infračervené nočné videnie

Počúvajte svoje bábätko v dokonale čistom zvuku

Režim aktivácie hlasom

100 % súkromné pripojenie

Kontrolky LED signalizujú, kedy je jednotka pripojená a v dosahu

Funkcia záložnej batérie v prípade výpadku napájania

Dosah vonku až 150 metrov*

Upokojenie dieťaťa

Jemné nočné svetlo pre bábätko

Vyberte si uspávanky na diaľku

Jednoduché používanie

Detská jednotka namontovateľná na stenu

Nabíjateľná rodičovská jednotka



Digitálny detský video monitor SCD603/00

Technické údaje Hlavné prvky

Vlastnosti

Digitálna video technológia: áno

LCD obrazovka na video: 2,4-palcová, farebná

Dosah až: 150 metrov

Automatický výber kanálov: áno

Perfect Clear Sound: áno

Svetlo aktivované zvukom: 5 x

Používanie celú noc bez nabíjania: áno

Indikátor a upozornenie na nízku úroveň

nabitia: áno

Indikátor a upozornenie na pripojenie: áno

Svetlá intenzity zvuku: áno

Stlmenie a ovládanie hlasitosti: áno

Štýl ponuky: Textová

Počet jazykov: 1

Obrazovka aktivovaná hlasom: áno

Automatické ovládanie nočného videnia: áno

Ovládanie jasu: áno

Funkcia záložnej batérie: áno

Prenosná rodičovská jednotka: áno

Nabíjateľná rodičovská jednotka: áno

Spona na opasok: áno

Príslušenstvo: šnúrka na krk: áno

Namontovateľné na stenu: áno

Nočné osvetlenie: áno

Uspávanky: áno

Príkon

Zdroj napájania: 220 - 240 V

Zdroj napájania: 120 V (US), 110 – 240 V

(Brazília)

Tuner/Príjem/Vysielanie

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz

Automatický výber kanálov: áno

Príslušenstvo

Spona na opasok: Spona na opasok poskytuje

pohodlie a mobilitu, pričom máte voľné ruky.

Návod na použitie: áno

Stručná príručka spustenia: áno

Vybavenie a vlastnosti

Indikácia slabej batérie: áno

Indikácia nabíjania batérie: áno

Indikátor zapnutého stavu: áno

Automatická výstraha stavu mimo rozsah: áno

Ovlád. hlasitosti: áno

Svetelná indikácia úrovne hlasitosti: áno

Nočné svetlo: áno

Namontovateľné na stenu: áno

Vývojové stupne

Stupne: Tehotenstvo, 0 – 6 mesiacov, 6 – 12

mesiacov

Automatické infračervené nočné videnie

Infračervené nočné videnie sa automaticky

zapne v tme

Dosah vonku až 150 metrov*

*Dosah vo vnútri až 30 metrov, dosah vonku

až do 150 metrov

Jemné nočné svetlo pre bábätko

Jemné nočné svetlo, vďaka ktorému sa

bábätko upokojí

Režim aktivácie hlasom

Obrazovka a hlasitosť, ktoré sa spúšťajú sami

v momente, keď začne bábätko plakať

Detská jednotka namontovateľná na stenu

Detská jednotka namontovateľná na stenu

na optimálne umiestnenie

 

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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