
 

Digitalna video
varuška

 
Združljiv s 4 kamerami

 

SCD610/00

Najprenosnejša povezava z otrokom
Nadzor podnevi in ponoči kjerkoli v vašem domu

Tehnologija digitalne otroške video varuške vam vedno omogoča varno in zasebno povezavo z otrokom.

Nadzor podnevi in ponoči

6 cm LCD-zaslon z dnevno in nočno sliko

Doseg 150 m

Povečava in obračanje

Dodajte več kamer, ko vaša družina raste

Združljiva z do štirimi kamerami

Indikatorji nivoja glasnosti

Varna in zasebna povezava

Samodejna izbira kanala

Indikatorja povezave in prazne baterije

Samodejni vklop zaslona

Optimalna slika

Možna namestitev kamere na steno



Digitalna video varuška SCD610/00

Značilnosti

Doseg 150 m

Ohranite povezavo s svojim dojenčkom doma z

dosegom 150 m

6 cm LCD-zaslon (SCD610)

Svojega dojenčka vidite podnevi in ponoči.

Podnevi slika v polni barvi, ponoči pa v

infrardeči črno-beli barvi

Samodejna izbira kanala

Slišali boste samo svojega dojenčka in ničesar

drugega. Varuška istočasno preklaplja med 120

kanali, da je povezava brez motenj

Samodejni vklop zaslona

Zaslon se samodejno vklopi, če enota zazna

zvok v otroški sobi. Nastavitev glasnosti in

svetlosti omogoča lažje gledanje otroka.

Združljiva kamera

Poskrbeli smo za vse. Z več kamerami lahko

svojega dojenčka vidite v več prostorih.

Napravo lahko uporabljate z največ štirimi

kamerami SCD609

Indikatorja povezave in prazne baterije

Preverite, če je varuška povezana. Zelena lučka

pomeni vzpostavljeno povezavo, utripajoča

rdeča lučka pa pomeni prekinjeno povezavo

Indikatorji nivoja glasnosti

Indikatorji se vklopijo in vas tako obvestijo o

stopnji zvoka v dojenčkovi sobi. Tudi če je zvok

starševske enote izklopljen.

Namestitev na steno

Imejte odličen pogled na dojenčka. Varuško

namestite na steno z enostavno namestljivim

stenskim nosilcem

Povečava in obračanje

Vidite lahko vsako dejanje svojega dojenčka z

dvakratno optično povečavo in obračanjem

 



Digitalna video varuška SCD610/00

Specifikacije

Značilnosti

Digitalna video tehnologija

Video LCD-zaslon: 2,4-palčni barvni

Doseg do: 150 metrov

Samodejna izbira kanala

Popolnoma jasen zvok

Zasebna povezava

Nočna uporaba brez polnjenja

Indikator in opozorilo za šibko moč baterije

Indikator in opozorilo za povezavo

Indikatorji nivoja glasnosti

Izklop in nastavitev glasnosti

Slog menija: Besedilo

Št. jezikov: 2

Zaslon z vklopom z zvokom

Samodejno upravljanje nočne vidljivosti

Nastavitev svetlosti

Povezava z več kamerami: 4 kamere

Prilagodljiva občutljivost na zvok

Digitalni zoom

Funkcija obračanja

Ročna starševska enota

Akumulatorska starševska enota

Zaponka za pas

Dodatna vrvica za okoli vratu

Dodatna oprema

Adapter AC/DC

vodnik za hiter začetek

Uporabniški priročnik

Priročnost

Samodejno opozorilo Izven dometa

Indikator polnjenja baterije

Indikator praznosti baterije

Indikator vklopa

Indikatorji moči zvoka

Regulacija glasnosti

Namestitev na steno

Stopnje razvoja

Stopnje: Nosečnost, 0–6 mesecev, 6–12

mesecev

Napajanje

Napajanje: 220-240 V

Napajanje: 120 V (US)

Sprejemnik/sprejem/prenos

Samodejna izbira kanala

Frekvenčni pas: 2,4 GHz
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