
 

Digitální elektronická
videochůva

SCD610/00

Nejpřenosnější spojení s vaším dítětem
Denní i noční sledování kdekoli v domácnosti

Naše technologie digitální elektronické videochůvy vám umožňuje kdykoli udržovat bezpečné a soukromé

spojení s vaším dítětem.

Denní i noční sledování

2,4palcový LCD displej s denním a nočním viděním

Dosah až 150 m

Funkce zvětšení a posouvání

Přidávejte během rozrůstání vaší rodiny další kamery

Kontrolky hladiny zvuku

Bezpečné a soukromé spojení

Automatická volba kanálů

Indikace spojení a vybité baterie

Automatická aktivace obrazovky

Optimální zobrazení

Kamera s možností montáže na stěnu



Digitální elektronická videochůva SCD610/00

Přednosti

Dosah až 150 m

Buďte ve spojení se svým dítětem u sebe

doma v dosahu 150 m

2,4palcový LCD displej (SCD610)

Dohlížejte na své dítě ve dne i v noci. Displej

je ve dne plnobarevný a v noci černobílý

Automatická volba kanálů

Poslouchejte vaše dítě bez šumů. Vaše

chůvička simultánně přepíná mezi 120 kanály,

aby zachovala připojení bez rušení

Automatická aktivace obrazovky

Obrazovka je automaticky aktivována, je-li

v dětském pokoji detekován hluk. Ovládání jasu

a hlasitosti umožňují snadné sledování dítěte

Indikace spojení a vybité baterie

Zkontrolujte, zda je chůvička připojena. Zelená

kontrolka zobrazuje připojení a blikající

červená kontrolka zobrazuje přerušené spojení

Kontrolky hladiny zvuku

Kontrolky zobrazují úroveň zvuku v dětském

pokoji, i když je rodičovská jednotka ztlumena

Možnost montáže na stěnu

Mějte skvělý výhled na své dítě. Sledujte svou

chůvičku na stěně – použijte k tomu držák na

stěnu se snadnou instalací

Funkce zvětšení a posouvání

Dohlížejte na všechno, k čemu se vaše dítě

chystá, pomocí 2x optického posouvání a

zvětšení

 



Digitální elektronická videochůva SCD610/00

Specifikace

Funkce

Digitální videotechnologie: Ano

Obrazovka LCD – video: 2,4' barevná

Dosah až: 150 metrů

Automatická volba kanálů: Ano

Perfektně čistý zvuk: Ano

Soukromé připojení: Ano

Použití přes noc bez nabíjení: Ano

Indikace slabé baterie a upozornění: Ano

Indikace připojení a upozornění: Ano

Kontrolky hladiny zvuku: Ano

Ztlumení a ovládání hlasitosti: Ano

Styl nabídky: Text

# jazyků: 2

Hlasová aktivace obrazovky: Ano

Automatické ovládání nočního sledování: Ano

Řízení jasu: Ano

Propojení s více kamerami: 4 kamery

Nastavitelná citlivost zvuku: Ano

Digitální zoom: Ano

Funkce posouvání: Ano

Přenosná rodičovská jednotka: Ano

Nabíjecí rodičovská jednotka: Ano

Spona na opasek: Ano

Příslušenství šňůry na krk: Ano

Příslušenství

Napájecí adaptér: Ano

Stručný návod k rychlému použití: Ano

Uživatelská příručka: Ano

Pohodlí

Automatické upozornění při překročení

dosahu: Ano

Kontrolky nabíjení baterií: Ano

Upozornění vybitého akumulátoru: Ano

Indikátor zapnutí: Ano

Kontrolky úrovně zvuku: Ano

Ovládání hlasitosti: Ano

Možnost montáže na stěnu: Ano

Stupně vývoje

Fáze: Těhotenství, 0–6 měsíců, 6–12 měsíců

Spotřeba

Napájení: 220–240 V

Napájení: 120 V (USA)

Tuner/příjem/vysílání

Automatická volba kanálů: Ano

Frekvenční pásmo: 2,4 Ghz
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