
 

Digitaalinen
videoitkuhälytin

 
Yhteensopiva 4 kameran kanssa

 

SCD610/00

Mukana kulkeva yhteys lapseen
Valvoo päivällä ja yöllä kaikkialla kotona

Digitaalinen videoitkuhälyttimemme auttaa sinua säilyttämään turvallisen ja suojatun yhteyden lapseesi

jokaisena hetkenä.

Valvoo päivällä ja yöllä

2,4 tuuman LCD-näyttö, jossa päivä- ja yönäyttö

150 m kantama

Zoomaus ja panorointi

Voit lisätä kameroita, kun perheesi kasvaa

Yhteensopiva jopa neljän kameran kanssa

Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Turvallinen, suojattu yhteys

Automaattinen kanavanvalinta

Yhteyden ja latauksen vähenemisen ilmaisin

Automaattinen näytönaktivointi

Optimaalinen näkyvyys

Seinään kiinnitettävä kamera



Digitaalinen videoitkuhälytin SCD610/00

Kohokohdat

150 m kantama

Säilytä yhteys lapseesi kotona 150 metrin

kuuluvuusalueella

2,4 tuuman LCD-näyttö (SCD610)

Voit nähdä lapsesi yöllä ja päivällä -

värikuvassa päivällä ja infrapunan

mustavalkokuvassa yöllä

Automaattinen kanavanvalinta

Kuulet vauvasi, muttet muuta. Näyttö vaihtelee

samanaikaisesti 120 kanavan välillä, jotta

yhteyteen ei tulisi häiriötä.

Automaattinen näytönaktivointi

Näyttö aktivoituu automaattisesti, kun

lastenhuoneesta kuluu ääntä. Kirkkauden ja

äänentason säätö helpottavat lapsen valvontaa

Yhteensopiva kamera

Kaikki valvonnassa. Useamman kuin yhden

kameran avulla voit nähdä lapsesi huoneesta

huoneeseen. Voidaan käyttää jopa neljän

SCD609-kameran kanssa.

Yhteyden ja latauksen vähenemisen ilmaisin

Tarkista, että näyttö on liitetty. Vihreä valo

osoittaa, että se on yhdistetty ja vilkkuva

punainen kertoo, jos yhteys on katkennut

Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Valot aktivoituvat vauvan huoneen äänitason

mukaan, vaikka vanhemman yksikkö olisi

mykistetty

Seinäkiinnitys

Hyvä näkyvyys lapseesi. Kiinnitä näyttö

seinään helpolla seinäkiinnityksellä

Zoomaus ja panorointi

Näe, mitä lapsesi puuhaa 2x optisen

panoroinnin ja zoomauksen avulla

 



Digitaalinen videoitkuhälytin SCD610/00

Tekniset tiedot

Ominaisuudet

Digitaalinen videotekniikka

Video-LCD-näyttö: 2,4 tuuman värinäyttö

Kantoalue jopa: 150 metriä

Automaattinen kanavanvalinta

Täydellisen kirkas ääni

Suojattu yhteys

Käyttö yön yli ilman latausta

Vähäisen latauksen ilmaisin ja hälytys

Yhteysilmaisin ja hälytys

Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Äänenvoimakkuuden säätö ja mykistys

Valikkotyyli: Teksti-tv

Kielet: 2

Ääniaktivointiruutu

Automaattinen pimeänäyttö

Kirkkaudensäätö

Usean kameran yhdistäminen: 4 kameraa

Säädettävä ääniherkkyys

Digitaalinen zoomi

Panorointitoiminto

Kannettava vanhemman yksikkö

Ladattava vanhemman yksikkö

Vyöpidike

Kaulanauha

Lisätarvikkeet

Verkkolaite

Pikaopas

Käyttöopas

Käyttömukavuus

Automaattinen kantama-aluevaroitus

Latausilmaisin

Lataus vähissä -ilmaisin

Virranilmaisin

Äänenvoimakkuuden merkkivalot

Äänenvoimakkuuden säätö

Seinäkiinnitys

Kehitysvaiheet

Vaiheet: Raskaus, 0–6 kuukautta, 6–12

kuukautta

Virta

Virtalähde: 220–240 V

Virtalähde: 120 V (US)

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Automaattinen kanavanvalinta

Taajuuskaista: 2,4 GHz
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