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Aparte babyunit voor SCD610

 

SCD609 Extra camera voor het groeiende gezin
Overdag en 's nachts in beeld, overal in huis

Met onze digitale technologie beschik je altijd over een veilige privéverbinding met

je baby.

Overdag en 's nachts in beeld

Houd je baby dag en nacht in het oog

Bereik van 150 m

Zoomen en draaien

Mogelijkheid om camera's toe te voegen naarmate je gezin groeit

Kan met maximaal vier camera's worden gebruikt

Optimaal zicht

Camera die op de wand kan worden gemonteerd

Compatibel

Kan worden gebruikt met de SCD610

Eenvoudig te installeren en te bekijken
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Kenmerken

Bereik van 150 m

Blijf in contact met je baby in je huis met een

bereik van 150 m

Wandmontage mogelijk

Altijd perfect zicht op je baby. Je babyfoon is

geschikt voor wandmontage dus je kunt hem

moeiteloos aan de muur bevestigen

Zoomen en draaien

Houd je baby in de gaten met de 2x optische

draai- en zoomfunctie

Houd je baby dag en nacht in het oog

Houd je baby dag en nacht in het oog.

Overdag in kleur en 's nachts in zwart-wit met

infrarood licht

Kan met maximaal vier camera's worden

gebruikt

Geschikt voor alle voetstukken. Met meerdere

camera's kun je je baby in elke kamer zien.

Eenvoudig te installeren en te bekijken

Koppel je extra camera aan je SCD610 via

makkelijke stappen in de gebruikersinterface

Kan worden gebruikt met de SCD610

Bekijk automatisch al je extra camera's om

verschillende kamers of kinderen in de gaten te

houden
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Specificaties

Vermogen

Stroomvoorziening: 220-240 V

Stroomvoorziening: 120 V (VS)

Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: 2,4 GHz

Automatische kanaalselectie

Accessoires

AC/DC-adapter

Snelstartgids

Gemak

Aan-indicatie

Wandmontage mogelijk

Ontwikkelingsfases

Fases: Zwangerschap, 0 - 6 maanden, 6-12

maanden
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