
 

Wideoniania
cyfrowa

 
Zgodna z 4 kamerami

 

SCD610/00

Przenośne połączenie z dzieckiem o dużym zasięgu
Widok przez cały czas, w dowolnym miejscu domu

Cyfrowa technologia naszej elektronicznej wideoniani pozwala przez cały czas cieszyć się bezpiecznym

kontaktem z dzieckiem z zachowaniem prywatności.

Widok przez cały czas

Ekran LCD 6,1 cm (2,4") z widokiem w dzień i w nocy

Zasięg do 150 m

Zbliżenie i przesuwanie widoku

Możliwość dodawania dodatkowych kamer, gdy rodzina się powiększa

Zgodność z maksymalnie 4 kamerami

Wskaźniki głośności

Bezpieczne, prywatne połączenie

Automatyczny wybór kanału

Wskaźniki połączenia i niskiego zasilania

Automatyczne włączanie ekranu

Optymalny widok

Kamera z możliwością montażu na ścianie



Wideoniania cyfrowa SCD610/00

Zalety

Zasięg do 150 m

Bądź w kontakcie ze swoim dzieckiem z

dowolnego miejsca w domu dzięki zasięgowi

do 150 metrów

Ekran LCD 6,1 cm (2,4") (model SCD610)

Można obserwować dziecko przez cały czas —

w dzień obraz jest kolorowy, a w nocy czarno-

biały (podczerwień)

Automatyczny wybór kanału

Słuchaj tylko swojego dziecka. Elektroniczna

niania przełącza się pomiędzy 120 kanałami,

aby zapewnić połączenie bez żadnych

zakłóceń.

Automatyczne włączanie ekranu

Automatyczne włączanie ekranu reagujące na

hałas w pokoju dziecka. Regulacja głośności i

jasności umożliwia wygodny nadzór nad

dzieckiem.

Zgodna kamera

Wszystko pod kontrolą — dzięki większej

liczbie kamer można obserwować, jak dziecko

przemieszcza się z pokoju do pokoju.

Urządzenie może współpracować z

maksymalnie 4 kamerami SCD609.

Wskaźniki połączenia i niskiego zasilania

Sprawdź, czy nawiązano połączenie. Gdy

wskaźnik świeci na zielono, urządzenia są

połączone, a gdy miga na czerwono,

połączenie zostało utracone.

Wskaźniki głośności

W miarę wzrostu natężenia dźwięku w pokoju

dziecka wskaźniki zaczynają świecić, nawet

gdy odbiornik jest wyciszony.

Możliwość montażu naściennego

Aby lepiej widzieć dziecko, zamontuj

elektroniczną nianię na ścianie przy użyciu

łatwego do zamocowania uchwytu ściennego

Zbliżenie i przesuwanie widoku

Możliwość zobaczenia wszystkiego, co robi

dziecko dzięki dwukrotnemu optycznemu

zbliżeniu i przesuwaniu widoku
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Dane techniczne

Właściwości

Cyfrowa technologia wideo

Ekran LCD: Kolorowy, 6,1 cm (2,4")

Zasięg do: 150 metrów

Automatyczny wybór kanału

Doskonały, czysty dźwięk

Prywatne połączenie

Użytkowanie przez całą noc bez konieczności

ładowania

Wskaźnik i alarm niskiego poziomu zasilania

Wskaźnik i alarm połączenia

Wskaźniki głośności

Wyciszanie i sterowanie głośnością

Styl menu: Tekst

Liczba języków: 2

Ekran aktywowany głosem

Automatycznie sterowany tryb noktowizyjny

Regulacja jasności

Możliwość podłączenia więcej niż jednej

kamery: 4 kamery

Regulowana czułość dźwięku

Cyfrowe zbliżenie

Funkcja przesuwania widoku

Przenośny odbiornik

Ładowany odbiornik

Zaczep na pasek

Pasek na szyję

Akcesoria

Zasilacz sieciowy

Skrócona instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi

Udogodnienia

Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza

zasięg

Wskaźnik ładowania baterii

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

baterii

Wskaźnik zasilania

Wskaźniki poziomu głośności

Regulacja głośności

Możliwość montażu naściennego

Etapy rozwoju

Etap: Ciąża, 0–6 miesięcy, 6–12 miesięcy

Moc

Źródło zasilania: 220–240 V

Źródło zasilania: 120 V (USA)

Tuner/Odtwarzanie/Transmisja

Automatyczny wybór kanału

Pasmo częstotliwości: 2,4 GHz
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