
 

Babymonitor med
digital video

 
Separat babyenhet for SCD610

 

SCD609

Ekstra kamera for en familie som vokser
Oversikt dag og natt, overalt i hjemmet

Vår digitale videoteknologi for babymonitor gjør det mulig å få en sikker og privat tilkobling til babyen til enhver

tid.

Oversikt dag og natt

Se babyen om dagen og om natten

150 m rekkevidde

Zoom og panorer

Legg til flere kameraer etter hvert som familien vokser

Brukes med opptil fire kameraer

Optimal visning

Kamera som kan monteres på vegg

Kompatibel

Kan brukes med SCD610

Enkel installering og visning
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Høydepunkter

150 m rekkevidde

Hold kontakten med babyen over alt i hjemmet

ditt med en rekkevidde på 150 m

Kan monteres på vegg

Få en flott oversikt over babyen din. Monter

monitoren på veggen ved hjelp av et veggfeste

som er enkelt å feste

Zoom og panorer

Se alt babyen din holder på med ved hjelp av

2x optisk zoom og panorering

Se babyen om dagen og om natten

Se babyen din dag og natt. Fulle farger om

dagen og infrarødt svart-hvitt om natten

Brukes med opptil fire kameraer

Alt er dekket. Når du har mer enn ett kamera,

kan du se babyen fra rom til rom

Enkel installering og visning

Pare det ekstra kameraet med SCD610 ved

hjelp av noen enkle trinn i brukergrensesnittet

Kan brukes med SCD610

Bla automatisk gjennom alle ekstra kameraer

for å holde øye med forskjellige rom i huset

eller forskjellige barn
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Spesifikasjoner

Drift

Strømforsyning: 220–240 V

Strømforsyning: 120 V (US)

Tuner/mottak/overføring

Frekvensbånd: 2,4 GHz

Automatisk kanalvalg

Tilbehør

AC/DC-adapter

Hurtigstart-guide

Anvendelighet

Strøm på-indikasjon

Kan monteres på vegg

Utviklingstrinn

Trinn: Graviditet, 0–6 måneder, 6–12 måneder
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