
 

Digitálny detský
video monitor

 
Samostatná detská jednotka pre
SCD610

 

SCD609

Prídavná kamera pre vašu rastúcu rodinku

Denné a nočné videnie kdekoľvek v domácnosti

Naša digitálna videotechnológia na stráženie dieťaťa umožňuje kedykoľvek

udržiavať bezpečné a dôverné spojenie s vaším dieťaťom.

Vidieť vo dne i v noci

Sledujte dieťa cez deň i v noci

Dosah 150 m

Priblíženie a posúvanie obrazu

Možnosť pridať ďalšie kamery, keď sa rodina rozrastie

Možnosť použitia až so štyrmi kamerami

Optimálne zobrazenie

Kamera namontovateľná na stenu

Kompatibilný

Možnosť použiť s modelom SCD610

Jednoduchá inštalácia a obsluha



Digitálny detský video monitor SCD609/00

Hlavné prvky

Dosah 150 m

Zostaňte v spojení s dieťaťom v domácnosti s

dosahom 150 m

Namontovateľné na stenu

Získajte skvelý výhľad na vaše dieťa.

Namontujte monitor na stenu pomocou

nástennej konzoly s jednoduchou montážou

Priblíženie a posúvanie obrazu

Sledujte všetko, čo vyvádza vaše dieťa s

dvojnásobným optickým posúvaním a

priblížením obrazu

Sledujte dieťa cez deň i v noci

Sledujte vaše dieťa cez deň aj v noci. V plných

farbách cez deň a infračerveno čiernobielo v

noci

Možnosť použitia až so štyrmi kamerami

Všetky základne pokryté. Keďže máte viac ako

jednu kameru, znamená to, že môžete sledovať

dieťa z miestnosti do miestnosti.

Jednoduchá inštalácia a obsluha

Spárujte ďalšiu kameru s modelom SCD610

pomocou jednoduchých krokov v

používateľskom rozhraní

Možnosť použiť s modelom SCD610

Automaticky listujte po všetkých prídavných

kamerách a sledujte rôzne miestnosti v

domácnosti alebo rôzne deti
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Technické údaje

Príkon

Zdroj napájania: 220 – 240 V

Zdroj napájania: 120 V (US)

Tuner/Príjem/Vysielanie

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz

Automatický výber kanálov: áno

Príslušenstvo

AC/DC adaptér: áno

Stručná príručka spustenia: áno

Vybavenie a vlastnosti

Indikátor zapnutého stavu: áno

Namontovateľné na stenu: áno

Vývojové stupne

Stupne: Tehotenstvo, 0 – 6 mesiacov, 6 – 12

mesiacov
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