
 

Цифров видео бебефон

 

Съвместим с 4 камери

 

SCD610/00

Най-мобилната връзка с вашето бебе
Дневно и нощно наблюдение, навсякъде в дома ви

Нашата технология за цифров видео бебефон ви позволява да поддържате сигурна и персонална връзка с вашето бебе по

всяко време.

Дневно и нощно наблюдение

2,4-инчов LCD екран за дневно и нощно наблюдение

Радиус на действие 150 м

Увеличаване и панорама

Добавете още камери с нарастването на вашето семейство

Съвместим с до 4 камери

Лампи за нивото на звука

Защитена персонална връзка

Автоматичен избор на канали

Индикатори за връзка и изтощена батерия

Автоматично включване на екрана

Оптимално наблюдение

Камера за монтиране на стена



Цифров видео бебефон SCD610/00

Акценти

Радиус на действие 150 м

Поддържайте връзка с бебето в обхват 150 м в дома

ви

2,4-инчов LCD екран (SCD610)

Наблюдавайте бебето денем и нощем. С

пълноцветна картина през деня и инфрачервена

черно-бяла през нощта

Автоматичен избор на канали

Чувате бебето, а не всичко останало. Бебефонът

превключва едновременно между 120 канала, за да

поддържа връзката ви чиста, без никакви смущения.

Автоматично включване на екрана

Екранът се включва автоматично при улавяне на звук в

стаята на бебето. Регулирането на яркостта и силата

на звука ви позволява да наблюдавате лесно детето

си.

Съвместимост с камера

Покрива всичко. Използването на няколко камери

означава, че можете да виждате бебето от стая в

стая. Може да се използва с четири SCD609.

Индикатори за връзка и изтощена батерия

Проверете дали бебефонът е свързан. Зелената

светлина показва, че е свързан, а мигащата червена

светлина – че връзката е прекъснала.

Лампи за нивото на звука

Индикаторите се включват и показват нивото на звука

в стаята на бебето дори когато звукът на

родителското устройство е изключен.

За монтиране на стена

За да виждате бебето идеално, монтирайте

монитора на стената с помощта на лесната за

монтиране конзола за стена.

Увеличаване и панорама

Виждате идеално какво прави бебето с двукратното

оптично увеличение и панорама
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Спецификации

Характеристики

Цифрова видео технология

Видео LCD екран: 2,4' цветен

Обхват до: 150 метра

Автоматичен избор на канали

Идеално ясен звук

Персонална връзка

Използване през нощта без зареждане

Индикация за нисък заряд и предупреждение

Индикатор за свързване и предупреждение

Лампи за нивото на звука

Спиране на звука и управление на нивото на звука

Стил на менюто: Телетекст

Брой езици: 2

Екран за гласова активация

Автоматично управление на нощно виждане

Регулиране на яркостта

Свързване на повече от една камера: 4x камери

Свързване на повече от една камера: 4x камери

Регулируема чувствителност към звук

Цифрово увеличение

Панорамна функция

Преносимо родителско устройство

Родителско устройство с акумулаторни батерии

Щипка за колан

Аксесоар връзка за врат

Аксесоари

AC/DC адаптер

Ръководство за бърз старт

Ръковод. за потребителя

Комфорт

Автоматично предупр. "извън обсег"

Индикатор за зареждане на батерията

Индикатор за изтощена батерия

Индикатор за захранване

Индикатор за захранване

Светлини за нивото на звука

Регулиране на силата на звука

За монтиране на стена

Стадии на развитие

Стадии: Бременност, 0 – 6 месеца, 6 –12 месеца

Захранване

Електрозахранване: 220 – 240 V

Електрозахранване: 120 V (САЩ)

Тунер / Приемане / Предаване

Автоматичен избор на канали

Честотна лента: 2,4 GHz
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