
 

Digitálny detský
video monitor

SCD610/00

Najprenosnejšie spojenie s vaším dieťaťom
Denné a nočné videnie kdekoľvek v domácnosti

Naša digitálna videotechnológia na stráženie dieťaťa umožňuje kedykoľvek udržiavať bezpečné a dôverné

spojenie s vaším dieťaťom.

Vidieť vo dne i v noci

2,4" LCD obrazovka s denným a nočným videním

Dosah 150 m

Priblíženie a posúvanie obrazu

Možnosť pridať ďalšie kamery, keď sa rodina rozrastie

Svetlá intenzity zvuku

Zabezpečené, súkromné pripojenie

Automatický výber kanálov

Indikátory pripojenia a vybitých batérií

Automatické zapnutie obrazovky

Optimálne zobrazenie

Kamera namontovateľná na stenu



Digitálny detský video monitor SCD610/00

Hlavné prvky

Dosah 150 m

Zostaňte v spojení s dieťaťom v domácnosti s

dosahom 150 m

2,4" LCD obrazovka (SCD610)

Sledujte vaše dieťa cez deň aj v noci. V plných

farbách cez deň a infračerveno čiernobielo v

noci

Automatický výber kanálov

Počujte len vaše dieťa a nič iné. Tento monitor

súbežne prepína medzi 120 kanálmi, čím

udržuje spojenie bez akéhokoľvek rušenia

Automatické zapnutie obrazovky

Automatické zapnutie obrazovky pri zistení

hluku v detskej izbe. Ovládač hlasitosti a jasu

umožňuje jednoduché sledovanie dieťaťa

Indikátory pripojenia a vybitých batérií

Kontrolujte či je monitor pripojený. Zelený

svetelný indikátor zobrazí, či je spojený,

červené blikanie znamená, že spojenie sa

prerušilo

Svetlá intenzity zvuku

Svetelné indikátory aktiváciou signalizujú

úroveň hlasitosti v detskej izbe, a to aj v

prípade, ak má rodičovská jednotka stlmenú

hlasitosť

Namontovateľné na stenu

Získajte skvelý výhľad na vaše dieťa.

Namontujte monitor na stenu pomocou

nástennej konzoly s jednoduchou montážou

Priblíženie a posúvanie obrazu

Sledujte všetko, čo vyvádza vaše dieťa s

dvojnásobným optickým posúvaním a

priblížením obrazu

 



Digitálny detský video monitor SCD610/00

Technické údaje

Vlastnosti

Digitálna video technológia: áno

LCD obrazovka na video: 2,4-palcová, farebná

Dosah až: 150 metrov

Automatický výber kanálov: áno

Perfect Clear Sound: áno

Diskrétne spojenie: áno

Používanie celú noc bez nabíjania: áno

Indikátor a upozornenie na nízku úroveň

nabitia: áno

Indikátor a upozornenie na pripojenie: áno

Svetlá intenzity zvuku: áno

Stlmenie a ovládanie hlasitosti: áno

Štýl ponuky: Textová

Počet jazykov: 2

Obrazovka aktivovaná hlasom: áno

Automatické ovládanie nočného videnia: áno

Ovládanie jasu: áno

Prepojenie viacerých kamier: 4 kamery

Nastaviteľná citlivosť na zvuk: áno

Digitálne priblíženie: áno

Funkcia posúvania obrazu: áno

Prenosná rodičovská jednotka: áno

Nabíjateľná rodičovská jednotka: áno

Spona na opasok: áno

Príslušenstvo: šnúrka na krk: áno

Príslušenstvo

AC/DC adaptér: áno

Stručná príručka spustenia: áno

Návod na použitie: áno

Vybavenie a vlastnosti

Automatická výstraha stavu mimo rozsah: áno

Indikácia nabíjania batérie: áno

Indikácia slabej batérie: áno

Indikátor zapnutého stavu: áno

Svetelná indikácia úrovne hlasitosti: áno

Ovlád. hlasitosti: áno

Namontovateľné na stenu: áno

Vývojové stupne

Stupne: Tehotenstvo, 0 – 6 mesiacov, 6 – 12

mesiacov

Príkon

Zdroj napájania: 220 – 240 V

Zdroj napájania: 120 V (US)

Tuner/Príjem/Vysielanie

Automatický výber kanálov: áno

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz
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