
 

Intercomunicador para
bebé de vídeo digital

 
Compatível com 4 câmaras

 

SCD610/00

A ligação mais portátil ao seu bebé
Visão diurna e nocturna, em qualquer ponto da casa

A tecnologia do nosso intercomunicador para bebé de vídeo digital permite-lhe manter sempre uma ligação

segura e privada ao seu bebé.

Visão diurna e nocturna

Ecrã LCD de 6,10 cm (2,4") com visão diurna e nocturna

Alcance de 150 m

Zoom e deslocamento

Adicione mais câmaras à medida que a sua família cresce

Compatível até quatro câmaras

Luzes do nível sonoro

Ligação segura e privada

Selecção automática de canais

Indicadores de ligação e de carga fraca

Activação automática do ecrã

Vista optimizada

Câmara para montagem na parede



Intercomunicador para bebé de vídeo digital SCD610/00

Destaques

Alcance de 150 m

Mantenha-se ligado ao seu bebé em sua casa

com um alcance de 150 m

Ecrã LCD de 6,10 cm (2,4") (SCD610)

Veja o seu bebé de dia e de noite. A cores

durante o dia e a preto e branco via

infravermelhos durante a noite

Selecção automática de canais

Ouça apenas o seu bebé. O seu

intercomunicador alterna simultaneamente

entre 120 canais para manter a sua ligação

sem interferências

Activação automática do ecrã

Activação automática do ecrã quando é

detectado um ruído no quarto do seu bebé.

Controlo do volume e brilho permite uma fácil

visualização do seu bebé

Câmara compatível

Todas as áreas abrangidas. Ter mais de uma

câmara significa que pode ver o seu bebé em

várias divisões. Pode ser utilizado com até

quatro câmaras SCD609

Indicad. de ligação e de carga fraca

Verifique se o seu intercomunicador está

ligado. Uma luz verde indica que está ligado,

uma luz vermelha intermitente indica que a

ligação se perdeu

Luzes do nível sonoro

As luzes são activadas para indicar o nível de

som no quarto do seu bebé. Mesmo com o

som da unidade dos pais cortado

Montagem na parede

Uma óptima vista do seu bebé. Monte o seu

monitor na parede, utilizando a suporte de

parede fácil de montar

Zoom e deslocamento

Veja tudo aquilo que o seu bebé faz com o

deslocamento e zoom óptico 2x
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Especificações

Características

Tecnologia de vídeo digital

Ecrã de vídeo LCD: 2,4'' a cores

Alcance até: 150 metros

Selecção automática de canais

Um som totalmente nítido

Ligação privada

Utilização durante a noite sem recarregar

Indicação e alerta de carga fraca

Indicador e alerta de ligação

Luzes do nível sonoro

Corte de som e controlo do volume

Estilo do menu: Texto

# Idiomas: 2

Ecrã de activação por voz

Visão nocturna de controlo automático

Controlo da luminosidade

Ligar mais de uma câmara: 4 câmaras

Sensibilidade ao som ajustável

Zoom digital

Função de deslocamento

Unidade dos pais portátil

Unidade dos pais recarregável

Clipe para cinto

Acessório de fita para pescoço

Acessórios

Transformador CA/CC

Manual de início rápido

Manual do utilizador

Funcionalidades

Aviso automático de fora de alcance

Indicação de carga

Indicação de bateria fraca

Indicador de ligado

Luzes do nível sonoro

Controlo do volume

Montagem na parede

Fases de desenvolvimento

Fases: Gravidez, 0 - 6 meses, 6 - 12 meses

Alimentação

Alimentação: 220-240 V

Alimentação: 120 V (E.U.A.)

Sintonizador/recepção/transmissão

Selecção automática de canais

Banda de frequência: 2,4 GHz
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