
 

Ψηφιακό βρεφικό

μόνιτορ

 
Ξεχωριστή μονάδα μωρού για την

SCD610

 

SCD609

Επιπλέον κάμερα για τα νέα μέλη της οικογένειάς σας

Εικόνα όλο το 24ωρο, από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού

Χάρη στην ψηφιακή μας τεχνολογία, το ψηφιακό βρεφικό μόνιτορ σας συνδέει με το μωρό

σας με απόλυτη ασφάλεια.

Εικόνα όλο το 24ωρο

Δείτε το μωρό σας μέρα και νύχτα

Εμβέλεια 150 μέτρα

Ζουμ και μετατόπιση

Προσθέστε περισσότερες κάμερες, καθώς μεγαλώνει η οικογένειά σας

Χρήση με έως και τέσσερις κάμερες

Βέλτιστη παρακολούθηση

Κάμερα με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο

Συμβατό

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή SCD610

Εύκολη εγκατάσταση και προβολή
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Χαρακτηριστικά

Εμβέλεια 150 μέτρα

Μείνετε συνδεδεμένοι με το μωρό σας, σε εμβέλεια

150 μέτρων

Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Εξασφαλίστε την καλύτερη δυνατή θέα του μωρού

σας. Τοποθετήστε το μόνιτορ στον τοίχο,

χρησιμοποιώντας την εύχρηστη βάση επιτοίχιας

τοποθέτησης

Ζουμ και μετατόπιση

Δείτε την παραμικρή κίνηση του μωρού σας με

οπτικό ζουμ 2x και μετατόπιση

Δείτε το μωρό σας μέρα και νύχτα

Δείτε το μωρό σας οποιαδήποτε στιγμή της μέρας - ή

της νύχτας. Έγχρωμη εικόνα κατά τη διάρκεια της

μέρας, ασπρόμαυρη εικόνα υπερύθρων τη νύχτα

Χρήση με έως και τέσσερις κάμερες

Απόλυτη κάλυψη. Η σύνδεση περισσότερων από μία

καμερών σημαίνει ότι μπορείτε να βλέπετε το μωρό

σας από διάφορα δωμάτια του σπιτιού

Εύκολη εγκατάσταση και προβολή

Συνδέστε την πρόσθετη κάμερα στη συσκευή

SCD610 με απλά βήματα από το περιβάλλον εργασίας

χρήστη

Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με τη συσκευή SCD610

Μετακινηθείτε αυτόματα σε όλες τις πρόσθετες

κάμερες για να παρακολουθείτε διαφορετικά δωμάτια

του σπιτιού ή διαφορετικά παιδιά
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Προδιαγραφές

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V

Τροφοδοσία ρεύματος: 120 V (ΗΠΑ)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Ζώνη συχνοτήτων: 2,4 Ghz

Αυτόματη επιλογή καναλιού

Αξεσουάρ

Τροφοδοτικό AC/DC

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ευκολία

Ένδειξη λειτουργίας

Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: Κύηση, 0 - 6 μηνών, 6 - 12 μηνών
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