
 

Digitální elektronická
videochůva

 
Samostatná dětská jednotka
SCD610

 

SCD609

Dodatečná kamera pro vaši rozrůstající se rodinu

Denní i noční sledování kdekoli v domácnosti

Naše technologie digitální elektronické videochůvy vám umožňuje kdykoli

udržovat bezpečné a soukromé spojení s vaším dítětem.

Denní i noční sledování

Poslouchejte své dítě ve dne i v noci

Dosah až 150 m

Funkce zvětšení a posouvání

Přidávejte během rozrůstání vaší rodiny další kamery

Lze používat až se čtyřmi kamerami

Optimální zobrazení

Kamera s možností montáže na stěnu

Kompatibilní

Lze použít s modelem SCD610

Snadná instalace a sledování
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Přednosti

Dosah až 150 m

Buďte ve spojení se svým dítětem u sebe

doma v dosahu 150 m

Možnost montáže na stěnu

Mějte skvělý výhled na své dítě. Sledujte svou

chůvičku na stěně – použijte k tomu držák na

stěnu se snadnou instalací

Funkce zvětšení a posouvání

Dohlížejte na všechno, k čemu se vaše dítě

chystá, pomocí 2x optického posouvání a

zvětšení

Poslouchejte své dítě ve dne i v noci

Dohlížejte na své dítě ve dne i v noci. Displej

je ve dne plnobarevný a v noci černobílý

Lze používat až se čtyřmi kamerami

Všechny základny jsou pokryty. Máte-li více

než jednu kameru, můžete své dítě sledovat

z jedné místnosti do druhé

Snadná instalace a sledování

Spárujte dodatečnou kameru s modelem

SCD610 jednoduchými kroky v uživatelském

rozhraní

Lze použít s modelem SCD610

Automaticky procházejte všechny dodatečné

kamery a dohlížejte na různé místnosti v domě

nebo na různé děti

 



Digitální elektronická videochůva SCD609/00

Specifikace

Spotřeba

Napájení: 220–240 V

Napájení: 120 V (USA)

Tuner/příjem/vysílání

Frekvenční pásmo: 2,4 Ghz

Automatická volba kanálů: Ano

Příslušenství

Napájecí adaptér: Ano

Stručný návod k rychlému použití: Ano

Pohodlí

Indikátor zapnutí: Ano

Možnost montáže na stěnu: Ano

Stupně vývoje

Stupně: Těhotenství, 0–6 měsíců, 6–12 měsíců
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