
 

Intercomunicador para
bebé de vídeo digital

 

Ecrã a cores de 2,4"

 

SCD603/01

A ligação essencial ao seu bebé
Veja e ouça seu bebé a partir de qualquer lugar de sua casa

O intercomunicador para bebé SCD603 permite-lhe manter sempre uma ligação

segura ao seu bebé. Para além da qualidade de som perfeita, agora também

pode ver o seu bebé de dia e de noite. Com um alcance de até 150 metros, este

intercomunicador é totalmente portátil e fácil de utilizar.

Monitorização de vídeo de dia e de noite

Ouça seu bebé com um som nítido

Ecrã a cores de 2,4" de alta resolução

Visão nocturna por infravermelhos automática

Modo de activação por voz

Ligação 100% privada

As luzes LED indicam se a sua unidade está ligada e dentro de alcance

Função de pilha de reserva em caso de falha de energia

Alcance até 150 metros*

Acalma o seu bebé

Seleccione as suas canções de embalar remotamente

Luz de presença suave

Utilização fácil

Unidade dos pais recarregável

Unidade do bebé fixa na parede



Intercomunicador para bebé de vídeo digital SCD603/01

Especificações Destaques

Características

Tecnologia de vídeo digital

Ecrã de vídeo LCD: 2,4'' a cores

Alcance até: 150 metros

Selecção automática de canais

Um som totalmente nítido

Luz de activação do som: 5x

Utilização durante a noite sem recarregar

Indicação e alerta de carga fraca

Indicador e alerta de ligação

Luzes do nível sonoro

Corte de som e controlo do volume

Estilo do menu: Texto

# Idiomas: 1

Ecrã de activação por voz

Visão nocturna de controlo automático

Controlo da luminosidade

Função de reserva de pilhas

Unidade dos pais portátil

Unidade dos pais recarregável

Clipe para cinto

Acessório de fita para pescoço

Montagem na parede

Luz de presença

Canções de embalar

Acessórios

Manual de início rápido

Funcionalidades

Indicação de bateria fraca

Indicação de carga

Indicador de ligado

Aviso automático de fora de alcance

Controlo do volume

Luzes do nível sonoro

Luz de presença

Montagem na parede

Fases de desenvolvimento

Fases: Gravidez, 0 - 6 meses, 6 - 12 meses

Potência

Fonte de alimentação: 220 - 240 V

Fonte de alimentação: 120 V (E.U.A.)

Sintonizador/recepção/transmissão

Banda de frequência: 2,4 GHz

Selecção automática de canais

Visão nocturna por infravermelhos autom.

A visão nocturna por infravermelhos liga-se

automaticamente na escuridão

Alcance até 150 metros*

* Alcance interior até 30 metros, alcance

exterior até 150 metros

Luz de presença suave

Luz de presença suave para acalmar o seu

rebento

Modo de activação por voz

O ecrã e o volume de auto-activação ligam-

se quando o seu bebé começa chorar

Unidade do bebé fixa na parede

A unidade do bebé fixa-se na parede para um

posicionamento ideal

 

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa

ou em várias das vertentes ecológicas da

Philips - eficiência energética, embalagem,

substâncias perigosas, peso, reciclagem e

eliminação e fiabilidade da vida útil.
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