
 

Monitor video
digital pentru copii

 
Unitate pt copii separată pt
SCD610

 

SCD609

O cameră suplimentară pentru familia dvs. în

creştere

Vedere pe timp de zi şi de noapte, în orice loc din casă

Tehnologia noastră de monitorizare video digitală îți permite să păstrezi o legătură

securizată şi privată cu bebeluşul tău în orice moment.

Vedere pe timp de zi şi de noapte

Vedeţi-vă copilul zi şi noapte

Rază de acoperire de 150 m

Focalizare şi rotire

Adaugă mai multe camere, pe măsură ce familia ta se măreşte

Utilizare cu până la patru camere

Vedere optimă

Cameră montată pe perete

Compatibil

Poate fi utilizată cu SCD610

Vizualizare şi instalare uşoară
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Repere

Rază de acoperire de 150 m

Rămâi în contact cu bebeluşul tău în casă pe o

rază de 150 m

Montare pe perete

Îți poți vedea bebeluşul în condiţii optime.

Montează monitorul pe perete utilizând

suportul de perete uşor de asamblat

Focalizare şi rotire

Vezi absolut tot ce face bebeluşul tău cu

zoomul optic 2x şi cu funcţia de rotire

Vedeţi-vă copilul zi şi noapte

Urmăreşte-l pe cel mic zi şi noapte. Vizualizare

color ziua şi alb-negru prin infraroşu noaptea

Utilizare cu până la patru camere

Sunt acoperite toate variantele. Mai multe

camere montate înseamnă că vă puteţi vedea

bebeluşul dintr-o cameră în alta

Vizualizare şi instalare uşoară

Asociaţi camera suplimentară cu SCD610

parcurgând paşii simpli indicaţi pe interfaţa cu

utilizatorul

Poate fi utilizată cu SCD610

Comutaţi automat între toate camerele

suplimentare pentru a supraveghea încăperi

diferite din locuinţă sau copii diferiţi

 



Monitor video digital pentru copii SCD609/00

Specificaţii

Alimentare

Sursă de alimentare: 220-240 V

Sursă de alimentare: 120 V (SUA)

Tuner/Recepţie/Transmisie

Bandă de frecvenţe: 2,4 GHz

Selectare automată a canalelor

Accesorii

Adaptor CA/CC

Ghid de iniţiere rapidă

Confort

Indicator alimentare

Montare pe perete

Etape de dezvoltare

Etapă: Sarcină, 0 - 6 luni, 6 - 12 luni
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