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SCD605
помогнете на вашето дете

да намери пътя до дома

Помага на детето ви да намери пътя за връщане до вас
• Запис на името на детето и вашия телефонен номер или адрес
• Бутон в ниша с натискане за възпроизвеждане на "Адрес"

Лесно и удобно за носене
• Закачете го за дрехите или чантата, за да сте сигурни, че е винаги с вас

Надеждност и спокойствие
• Гарантира, че вашето дете няма да направи запис върху вашето съобщение

Напълно безопасно за игра
• Съответства на всички стандарти, отнасящи се за играчки и безопасност



 Запис на жизненоважна информация
Ако вашето дете се е загубило и има нужда от 
помощ, за да ви намери, успокояващо е да знаете, 
че при него има информация за свързване с вас, 
достъпна само с натискане на един бутон.

Цифров запис на информация
Цифровият гласов запис предлага бърз, сигурен и 
лесен начин за записване на най-важните данни за 
контакт, които могат да спестят ценно време, ако 
някога случайно изгубите вашето дете от погледа 
си.

Лесно за закачване към дрехите на 
вашето дете
За да сте сигурни, че е винаги с вас, но без да ви 
пречи.

Защита от случайно презаписване
За да се активира записването, е нужно в един 
малък отвор да се вмъкне острие на молив, така 
че за вашето дете е практически невъзможно да 
изтрие, промени или презапише ваше цифрово 
съобщение с важна информация.

Съответства на стандарта за играчки
Продуктите, които трябва да отговарят на 
стандарта за играчки, се тестват изцяло, за да се 
гарантира, че изпълняват изискванията и са 
напълно безопасни.
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Технически спецификации
• В съответствие с: Законодателство на ЕС и 
САЩ за играчки

Аудио запис
• Време за запис: до 20 сек.

Аксесоари
• Аксесоари в комплектацията: Батерия
• Ръководство за потребителя

Мощност
• Тип батерия: GP76A
• Брой на батериите: 4
• Време на работа на батерии: 50 час(а)
• Сменяема/многократна
•
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