
 

Digital babyalarm
med video

 
Separat babyenhed til SCD610

 

SCD609

Ekstra kamera til din voksende familie
Synlighed dag og nat, overalt i hjemmet

Vores digitale videoovervågningsteknologi gør det muligt for dig at holde en sikker og privat forbindelse med dit

barn på alle tidspunkter.

Synlighed dag og nat

Se din baby både dag og nat

Rækkevidde på 150 m

Zoom og panorer

Tilføj flere kameraer, når din familie vokser

Brug med op til fire kameraer

Optimal visning

Kamera, der kan hænges på væggen

Kompatibel

Kan bruges med SCD610

Nem installering og visning
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Vigtigste nyheder

Rækkevidde på 150 m

Hold dig i forbindelse med dit barn i dit hjem

op til en afstand på 150 m

Kan hænges på væggen

Få et fantastisk udsyn til din baby. Monter din

skærm på væggen med vægbeslaget, der er

nemt at montere

Zoom og panorer

Se alt, hvad din baby foretager sig med 2x

optisk panorering og zoom

Se din baby både dag og nat

Hold øje med dit barn dag og nat. Fuld farve

om dagen og infrarødt sort/hvid om natten

Brug med op til fire kameraer

Alle områder er dækket. Ved at have flere

kameraer kan du se din baby fra rum til rum

Nem installering og visning

Par dit ekstra kamera med SCD610 via enkle

trin i brugergrænsefladen

Kan bruges med SCD610

Gennemse automatisk alle dine ekstra

kameraer for at holde øje med forskellige rum i

hjemmet eller forskellige børn
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Specifikationer

Strøm

Strømforsyning: 220-240 V

Strømforsyning: 120 V (US)

Tuner/modtagelse/transmission

Frekvensbånd: 2,4 GHz

Automatisk kanalvalg

Tilbehør

Lysnetadapter

Lynhåndbog

Komfort

Strømindikator

Kan hænges på væggen

Udviklingsfaser

Faser: Graviditet, 0-6 måneder, 6-12 måneder
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