
 

Skaitmeninis vaizdinis
kūdikių stebėjimo prietaisas

 
Suderinamas su 4 kam.

 

SCD610/00

Mobiliausias ryšys su jūsų kūdikiu
Stebėjimas dieną ir naktį bet kurioje namų vietoje

Mūsų skaitmeninė vaizdinė kūdikių stebėjimo technologija užtikrina saugų ir privatų ryšį su kūdikiu visą laiką.

Stebėjimas dieną ir naktį

2,4 colio LCD ekranas su dienos ir nakties režimu

150 m diapazonas

Priartinti ir nutolinti

Šeimai augant prijunkite daugiau kamerų

Galima prijungti iki keturių kamerų

Garso lygio lemputės

Saugus, privatus ryšys

Automatinio kanalo pasirinkimas

Ryšio ir mažai likusios energijos indikatoriai

Automatinis ekrano aktyvinimas

Optimalus vaizdas

Prie sienos tvirtinama kamera



Skaitmeninis vaizdinis kūdikių stebėjimo prietaisas SCD610/00

Ypatybės

150 m diapazonas

Palaikykite ryšį su kūdikiu savo namuose 150

m atstumu

2,4 colio LCD ekranas (SCD610)

Matykite savo kūdikį ir dieną ir naktį. Visomis

spalvomis dieną ir infraraudonaisiais

spinduliais nespalvinį naktį

Automatinio kanalo pasirinkimas

Girdėkite tik kūdikį ir nieko daugiau. Jūsų

monitorius gali automatiškai pasirinkti iš 120

kanalų, kad jūsų ryšys būtų be jokių trukdžių

Automatinis ekrano aktyvinimas

Ekranas automatiškai įjungiamas, kai jūsų

kūdikio kambaryje užfiksuojamas triukšmas.

Garso ir ryškumo reguliatoriai suteikia

galimybę gerai matyti savo kūdikį

Suderinama kamera

Viskas apgalvota. Turėdami daugiau nei vieną

kamerą galite stebėti kūdikį, keliaujantį iš

kambario į kambarį. Galima naudoti iki keturių

SCD609 kamerų

Ryšio ir mažos galios indikatorius

Patikrinkite, ar jūsų monitorius prijungtas. Žalia

lemputė rodo, kad jis prijungtas, mirksinti

raudona rodo, kad ryšys nutrūko

Garso lygio lemputės

Lemputės įjungiamos parodant garso lygį

kūdikio kambaryje. Net kai tėvų įrenginio

garsas išjungtas

Montuojamas ant sienos

Gerai matykite savo kūdikį. Pritvirtinkite

monitorių prie sienos lengvai tvirtinamu sienos

laikikliu

Priartinti ir nutolinti

Matykite viską, ką veikia kūdikis, naudodami 2

kartų optinį nutolinimą ir priartinimą
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Specifikacijos

Savybės

Skaitmeninio vaizdo technologija

Vaizdo LCD ekranas: 2,4 in spalvotas

Diapazonas iki: 150 m

Automatinio kanalo pasirinkimas

Itin aiškus garsas

Privatus ryšys

Naudojimas visą naktį be įkrovimo

Išsikraunančios baterijos indikatorius ir

įspėjimas

Ryšio indikatorius ir įspėjimas

Garso lygio lemputės

Garsumo nutildymas ir valdymas

Meniu stilius: Teletekstas

# kalbos: 2

Balso aktyvinimo ekranas

Automatinis naktinio matymo valdymas

Ryškumo valdymas

Prijunkite daugiau nei vieną kamerą: 4 x

kameros

Reguliuojamas jautrumas garsui

Skaitmeninis priartinimas / nutolinimas

Nutolinimo funkcija

Rankinis tėvų įrenginys

Įkraunamas tėvų įrenginys

Diržo sąsaga

Kaklo juostelės priedas

Priedai

Kintamosios / nuolatinės srovės adapteris

Greitos pradžios vadovas

Vartotojo vadovas

Patogumas

Automatinis įspėjimas dėl nukrypimo nuo

intervalo

Akumuliatoriaus krovimo indikatorius

Išsikrovusio akumuliatoriaus indikatorius

Įjungimo rodymas

Garso lygio lemputės

Garsumo reguliatorius

Montuojamas ant sienos

Vystymosi etapai

Etapai: Nėštumas, nuo 0 iki 6 mėn., nuo 6 iki

12 mėn.

Maitinimas

Maitinimo šaltinis: 220–240 V

Maitinimo šaltinis: 120 V (JAV)

Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

Automatinio kanalo pasirinkimas

Dažnio diapazonas: 2,4 GHz
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