
 

Digital
videobabyvakt

 

2,4 tums färgskärm

 

SCD603/00

Den livsviktiga närheten till ditt barn
Se och hör ditt barn från alla rum i ditt hem

SCD603 gör det möjligt för dig att alltid ha en säker kontakt med ditt barn. Den har

en perfekt ljudkvalitet och du kan nu också se barnet både dag och natt. Med en

räckvidd på upp till 150 meter är den här skärmen helt bärbar och enkel att

använda.

Videoövervakning dag och natt

2,4 tums färgskärm med hög upplösning

Automatiskt infrarött mörkerseende

Hör ditt barn med klart ljud

Röstaktiveringsläge

100 % privat anslutning

LED-lampor visar när enheten är ansluten och inom räckvidd

Reservbatterifunktion vid strömavbrott

Räckvidd på upp till 150 meter

Trösta ditt barn

Mjukt nattljus för barnet

Välj vaggvisor när du befinner dig på annan plats

Enkelt att använda

Väggmonterbar babyenhet

Laddningsbar föräldraenhet



Digital videobabyvakt SCD603/00

Specifikationer Funktioner

Funktioner

Digital bildteknik

LCD-bildskärm: 2,4 tum, färg

Räckvidd på upp till: 150 meter

Automatiskt kanalval

Perfekt klart ljud

Ljudaktiveringslampa: 5x

Använd utan att ladda över natten

Indikator och varning för låg batterinivå

Indikator och varning för anslutning

Ljudnivålampor

Volymavstängning och kontroll

Menystil: Text

Antal språk: 1

Röstaktiveringsskärm

Mörkerseende med automatisk styrning

Ljusstyrkeinställning

Reservbatterifunktion

Handhållen föräldraenhet

Uppladdningsbar föräldraenhet

Bälteshållare

Halsremstillbehör

Väggmontering

Nattlampa

Vaggvisor

Effekt

Strömförsörjning: 220 - 240 V

Strömförsörjning: 120 V (USA), 110–240 V

(Brasilien)

Mottagare/mottagning/sändning

Frekvensband: 2,4 GHz

Automatiskt kanalval

Tillbehör

Bälteshållare: Bälteshållaren ger dig full

rörlighet och bekvämlighet.

Användarhandbok

Snabbstartguide

Bekvämlighet

Indikator för låg batterinivå

Indikering vid batteriladdning

Strömindikator

Automatisk räckviddsvarning

Volymkontroll

Ljudnivålampor

Nattlampa

Väggmontering

Utvecklingsstadier

Stadier: Graviditet, 0–6 månader, 6 - 12

månader

Auto-infrarött mörkerseende

Det infraröda mörkerseendet slås automatiskt

på i mörkret

Räckvidd på upp till 150 meter

* Inomhusräckvidd upp till 30 meter,

utomhusräckvidd upp till 150 meter

Mjukt nattljus för barnet

Mjukt nattljus för att lugna ner den lilla

Röstaktiveringsläge

Den självaktiverande skärmen och volymen

slår på när barnet börjar gråta

Väggmonterbar babyenhet

Väggmonterbar babyenhet för optimal

placering

 

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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