
 

Ψηφιακό βρεφικό

μόνιτορ

 

Συμβατή με 4 κάμερες

 

SCD610/00

Ο πιο αξιόπιστος σύνδεσμος φορητής επικοινωνίας με το μωρό σας

Εικόνα όλο το 24ωρο, από οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού

Χάρη στην ψηφιακή μας τεχνολογία, το ψηφιακό βρεφικό μόνιτορ σας συνδέει με το μωρό σας με απόλυτη ασφάλεια.

Εικόνα όλο το 24ωρο

Οθόνη LCD 2,4 ιντσών, με εικόνα όλο το 24ωρο

Εμβέλεια 150 μέτρα

Ζουμ και μετατόπιση

Προσθέστε περισσότερες κάμερες, καθώς μεγαλώνει η οικογένειά σας

Συμβατό με έως και τέσσερεις κάμερες

Φωτεινές ενδείξεις επιπέδου θορύβου

Ασφαλής ιδιωτική σύνδεση

Αυτόματη επιλογή καναλιού

Ενδεικτικές λυχνίες σύνδεσης και χαμηλής μπαταρίας

Αυτόματη ενεργοποίηση οθόνης

Βέλτιστη παρακολούθηση

Κάμερα με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο
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Χαρακτηριστικά

Εμβέλεια 150 μέτρα

Μείνετε συνδεδεμένοι με το μωρό σας, σε εμβέλεια

150 μέτρων

Οθόνη LCD 2,4 ιντσών (SCD610)

Δείτε το μωρό σας οποιαδήποτε στιγμή της μέρας - ή

της νύχτας. Έγχρωμη εικόνα κατά τη διάρκεια της

μέρας, ασπρόμαυρη εικόνα υπερύθρων τη νύχτα

Αυτόματη επιλογή καναλιού

Ακούστε μόνο το μωρό σας και τίποτα άλλο. Η

ψηφιακή σας οθόνη πραγματοποιεί ταυτόχρονη

εναλλαγή μεταξύ 120 καναλιών, ώστε να διατηρεί τη

σύνδεσή σας απρόσβλητη από οποιαδήποτε

παρεμβολή

Αυτόματη ενεργοποίηση οθόνης

Αυτόματη ενεργοποίηση οθόνης όταν εντοπίζεται

θόρυβος στο δωμάτιο του μωρού σας. Ο έλεγχος

φωτεινότητας και έντασης ήχου σάς επιτρέπει να

βλέπετε εύκολα το παιδί σας

Συμβατή κάμερα

Απόλυτη κάλυψη. Η σύνδεση περισσότερων από μία

καμερών σημαίνει ότι μπορείτε να βλέπετε το μωρό

σας από διάφορα δωμάτια του σπιτιού.

Υποστηρίζεται σύνδεση έως και τεσσάρων καμερών

SCD609

Ενδεικτικές λυχνίες σύνδεσης και χαμηλής μπαταρίας

Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη σας είναι συνδεδεμένη. Η

πράσινη φωτεινή ένδειξη υποδεικνύει ότι η οθόνη

είναι συνδεδεμένη, ενώ μια κόκκινη ένδειξη που

αναβοσβήνει εμφανίζεται σε περίπτωση διακοπής

της σύνδεσης

Φωτεινές ενδείξεις επιπέδου θορύβου

Οι ενδείξεις υποδεικνύουν το επίπεδο ήχου στο

δωμάτιο του μωρού σας, ακόμα κι αν η μονάδα γονέα

βρίσκεται σε σίγαση

Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Εξασφαλίστε την καλύτερη δυνατή θέα του μωρού

σας. Τοποθετήστε το μόνιτορ στον τοίχο,

χρησιμοποιώντας την εύχρηστη βάση επιτοίχιας

τοποθέτησης

Ζουμ και μετατόπιση

Δείτε την παραμικρή κίνηση του μωρού σας με

οπτικό ζουμ 2x και μετατόπιση

 



Ψηφιακό βρεφικό μόνιτορ SCD610/00

Προδιαγραφές

Χαρακτηριστικά

Ψηφιακή τεχνολογία βίντεο

Οθόνη LCD: Έγχρωμη 2,4"

Εμβέλεια έως: 150 μέτρα

Αυτόματη επιλογή καναλιού

Άψογος ήχος

Ιδιωτική σύνδεση

Ολονύχτια χρήση χωρίς φόρτιση

Ένδειξη χαμηλής ισχύος και ειδοποίηση

Ένδειξη σύνδεσης και ειδοποίηση

Φωτεινές ενδείξεις επιπέδου θορύβου

Έλεγχος έντασης ήχου και σίγαση

Στυλ μενού: Teletext

Γλώσσες: 2

Οθόνη φωνητικής ενεργοποίησης

Αυτόματος έλεγχος νυχτερινής όρασης

Έλεγχος φωτεινότητας

Σύνδεση πολλαπλών καμερών: 4 κάμερες

Σύνδεση πολλαπλών καμερών: 4 κάμερες

Προσαρμόσιμη ευαισθησία στον ήχο

Ψηφιακό ζουμ

Λειτουργία μετατόπισης

Φορητή μονάδα γονέα

Επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα

Κλιπ ζώνης

Λουράκι λαιμού

Αξεσουάρ

Τροφοδοτικό AC/DC

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Εγχειρίδιο χρήσης

Ευκολία

Αυτόματη προειδοποίηση εκτός εμβέλειας

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας

Ένδειξη λειτουργίας

Ένδειξη λειτουργίας

Φωτεινές ενδείξεις επιπέδου θορύβου

Έλεγχος έντασης ήχου

Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο

Στάδια ανάπτυξης

Στάδια: Κύηση, 0 - 6 μηνών, 6 - 12 μηνών

Ρεύμα

Τροφοδοσία ρεύματος: 220-240 V

Τροφοδοσία ρεύματος: 120 V (ΗΠΑ)

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Αυτόματη επιλογή καναλιού

Ζώνη συχνοτήτων: 2,4 Ghz
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