
 

Digitális videofunkcióval
rendelkező baba monitor

 
Kompatibilis 4 kamerával

 

SCD610/00

Hordozható kapcsolat a babával
Nappal és éjjel is működik otthona bármely pontján

A digitális videofunkcióval rendelkező babaőr technológia lehetővé teszi, hogy mindig biztonságos és

személyes kapcsolatban legyen gyermekével.

Éjjel-nappal működik

6 cm-es, éjjel-nappal működő LCD képernyő

150 m-es hatótávolság

Nagyítás és pásztázás

A család gyarapodásával új kamerákat adhat hozzá

Akár négy kamerával is kompatibilis

Hangszintjelző fények

Biztonságos, privát kapcsolat

Automatikus csatornaválasztás

Csatlakozási és alacsony töltöttségi szint-jelzők

Automatikus képernyő aktiválás

Tökéletes megjelenítés

Falra szerelhető kamera
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Fénypontok

150 m-es hatótávolság

Maradjon kapcsolatban kisbabájával a lakás

bármely pontjáról, 150 méteres hatótávolságon

belül

6 cm-es LCD képernyő (SCD610)

Figyelje gyermekét éjjel-nappal: nappal

színesben, éjjel pedig infravörös fekete-fehér

képeken keresztül

Automatikus csatornaválasztás

Csak a kisbabáját fogja hallani! A babaőr

folyamatosan pásztáz 120 csatorna között,

hogy Ön zavarmentes kapcsolatban

maradhasson gyermekével

Automatikus képernyő aktiválás

Automatikus képernyő aktiválás a kisbaba

szobájából érkező hangok hatására. A fényerő

és hangerőszabályzó segítségével könnyen

szemmel tarthatja gyermekét

Kompatibilis kamera

Semmi nem marad rejtve! A több aktív kamera

segítségével szobáról szobára követheti

gyermekét. Akár négy SCD609 típusú

kamerával is használható.

Csatlakozási és alacsony töltöttségi szint-

jelzők

Ellenőrizze, kapcsolatban van-e! A zöld fény

aktív kapcsolatot jelez, a villogó piros fény

pedig azt, hogy a kapcsolat megszakadt

Hangszintjelző fények

A jelzőfényekről még kikapcsolt hangerőnél is

leolvasható a gyerekszoba zajszintje

Falra szerelhető

Lássa tisztán gyermekét! Szerelje a babaőrt a

falra a könnyen csatlakoztatható szerelékekkel

Nagyítás és pásztázás

Kövesse gyermeke minden mozdulatát a

kétszeres optikai nagyítás segítségével
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Műszaki adatok

Jellemzők

Digitális videó technológia

Videó LCD-kijelzője: 2,4"-es, színes

Hatótávolság: max.: 150 méter

Automatikus csatornaválasztás

Tökéletesen tiszta hang

Személyes kapcsolat

Töltés nélküli használat egész éjszakán át

Alacsony töltöttségi szint jelzése és

figyelmeztetés

Csatlakoztatás jelzőfény és figyelmeztetés

Hangszintjelző fények

Hangerő elnémítása és szabályozása

Menü stílusa: Teletext

# Nyelv(ek): 2

Hangaktiválási képernyő

Automatikus vezérlésű éjjellátó funkció

Fényerőszabályzás

Egynél több kamera csatlakoztatása: 4

kamera

Állítható hangérzékenység

Digitális nagyítás

Nagyítás funkció

Kézi szülői egység

Újratölthető szülői egység

Övcsipesz

Nyakpánt kiegészítő

Tartozékok

AC/DC adapter

Gyors üzembe helyezési útmutató

Felhasználói kézikönyv

Kényelem

Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten

kívül

Akkumulátortöltés jelzőfény

Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény

Bekapcsolás jelzőfény

Hangszintjelző fények

Hangerőszabályzás

Falra szerelhető

Fejlődési szakaszok

Szakaszok: Terhesség, 0–6 hó, 6-12 hó

Energiaellátás

Tápellátás: 220–240 V

Tápellátás: 120 V (USA)

Hangolóegység/Vétel/Adás

Automatikus csatornaválasztás

Frekvenciasáv: 2,4 GHz
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