
 

Digitalna
videovaruška

 

6 cm barvni zaslon

 

SCD603/00

Zanesljiva povezava z otrokom
Otroka lahko vidite in slišite kjerkoli v svojem domu

SCD603 vam vedno omogoča neprekinjeno in zanesljivo povezavo z otrokom.

Poleg vrhunske kakovosti zvoka vam zagotavlja tudi, da otroka vidite podnevi in

ponoči. Otroška varuška z dosegom do 150 metrov je popolnoma prenosna in

enostavne uporabe.

Videonadzor podnevi in ponoči

6 cm barvni zaslon visoke ločljivosti

Infrardeča nočna slika s samodejnim vklopom

Svojega otroka boste vedno slišali s kristalno čistim zvokom.

Način vklopa z zvokom

100 % zasebna povezava

LED-indikatorji prikazujejo, kdaj je enota povezana in v območju dosega

Rezervno baterijsko napajanje v primeru izpada napajanja

Doseg do 150 metrov*

Pomiritev otroka

Nežna nočna svetloba

Izbira uspavanke z vklopom na daljavo

Enostavna uporaba

Možna namestitev otroške enote na steno

Starševska enota za ponovno polnjenje



Digitalna videovaruška SCD603/00

Specifikacije Značilnosti

Značilnosti

Digitalna video tehnologija

Video LCD-zaslon: 2,4-palčni barvni

Doseg do: 150 metrov

Samodejna izbira kanala

Popolnoma jasen zvok

Svetloba z vklopom z zvokom: 5 x

Nočna uporaba brez polnjenja

Indikator in opozorilo za šibko moč baterije

Indikator in opozorilo za povezavo

Indikatorji nivoja glasnosti

Izklop in nastavitev glasnosti

Slog menija: Besedilo

Št. jezikov: 1

Zaslon z vklopom z zvokom

Samodejno upravljanje nočne vidljivosti

Nastavitev svetlosti

Funkcija rezervne baterije

Ročna starševska enota

Akumulatorska starševska enota

Zaponka za pas

Dodatna vrvica za okoli vratu

Namestitev na steno

Nočna lučka

Uspavanke

Napajanje

Napajanje: 220–240 V

Napajanje: 120 V (US), 110–240 V (Brazilija)

Sprejemnik/sprejem/prenos

Frekvenčni pas: 2,4 GHz

Samodejna izbira kanala

Dodatna oprema

Zaponka za pas: Zaponka za pas omogoča

prostoročno uporabo in mobilnost.

Uporabniški priročnik

vodnik za hiter začetek

Priročnost

Indikator praznosti baterije

Indikator polnjenja baterije

Indikator vklopa

Samodejno opozorilo Izven dometa

Regulacija glasnosti

Indikatorji moči zvoka

Nočna luč

Namestitev na steno

Stopnje razvoja

Stopnje: Nosečnost, 0–6 mesecev, 6–12

mesecev

Infrardeča nočna slika s samodejnim

vklopom

Infrardeča nočna slika se v temi samodejno

vklopi.

Doseg do 150 metrov*

* obseg v prostoru do 30 metrov, obseg na

prostem do 150 metrov

Nežna nočna svetloba

Nežna nočna svetloba bo pomirjala vašega

malčka

Način vklopa z zvokom

Zaslon in zvok se samodejno vklopita, ko

začne vaš otrok jokati.

Možna namestitev otroške enote na steno

Možna namestitev otroške enote na steno za

optimalno postavitev

 

Zeleni logotip Philips

Philips ima okolju prijazne izdelke, s katerimi

lahko zmanjšate stroške, porabo energije in

izpuste ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih prizadevanja za

varovanje okolja – energijska učinkovitost,

embalaža, nevarne snovi, teža, recikliranje in

odlaganje ter zanesljivost celotno življenjsko

dobo.
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