
 

Digital
videobabyvakt

 
Kompatibel med 4 kameror

 

SCD610/00

Den mest mobila anslutningen till ditt barn
Ljus- och mörkerseende, överallt i hemmet

Med vår digitala babyvakt kan du alltid hålla koll på ditt barn på ett säkert sätt.

Ljus- och mörkerseende

2,4-tums LCD-skärm för både ljus och mörker

150 m räckvidd

Zoom och panorering

Lägg till fler kameror i takt med att familjen växer

Kompatibel med upp till fyra kameror

Ljudnivålampor

Säker, privat anslutning

Automatiskt kanalval

Anslutning och indikatorer för låg batterinivå

Automatisk skärmaktivering

Optimal bild

Kameran kan monteras på en vägg



Digital videobabyvakt SCD610/00

Funktioner

150 m räckvidd

Ha närhet till ditt barn i hemmet, räckvidd på

150 m

2,4-tums LCD-skärm (SCD610)

Se ditt barn både på dagen och på natten.

Fullfärg på dagen och infrarött svartvitt på

natten

Automatiskt kanalval

Hör ditt barn och inget annat. Skärmen växlar

automatiskt mellan 120 kanaler för att hålla

anslutningen störningsfri

Automatisk skärmaktivering

Automatisk skärmaktivering när ljud kommer

från barnets rum. Med reglaget för ljusstyrka

och volym kan du enkelt se ditt barn

Kompatibel kamera

Totalkoll på läget. Med mer än en kamera kan

du se ditt barn i olika rum. Kan användas med

upp till fyra SCD609-kameror

Anslutning och indikatorer för låg batterinivå

Kontrollera att skärmen är ansluten. En grön

lampa visar att den är ansluten, en blinkande

röd lampa visar att anslutningen brutits

Ljudnivålampor

Lampor tänds för att visa ljudnivån i barnets

rum, även när föräldraenheten är inställd på

ljudlös

Väggmontering

Se ditt barn så bra som möjligt. Montera

skärmen på väggen med hjälp av det

lättmonterade väggfästet

Zoom och panorering

Se allt ditt barn gör med 2x optisk panorering

och zoom

 



Digital videobabyvakt SCD610/00

Specifikationer

Funktioner

Digital bildteknik

LCD-bildskärm: 2,4 tum, färg

Räckvidd på upp till: 150 meter

Automatiskt kanalval

Perfekt klart ljud

Privat anslutning

Använd utan att ladda över natten

Indikator och varning för låg batterinivå

Indikator och varning för anslutning

Ljudnivålampor

Volymavstängning och kontroll

Menystil: Text

Antal språk: 2

Röstaktiveringsskärm

Mörkerseende med automatisk styrning

Ljusstyrkeinställning

Anslut minst en kamera: 4 kameror

Justerbar ljudkänslighet

Digital zoom

Panoreringsfunktion

Handhållen föräldraenhet

Uppladdningsbar föräldraenhet

Bälteshållare

Halsremstillbehör

Tillbehör

Nätadapter

Snabbstartguide

Användarhandbok

Bekvämlighet

Automatisk räckviddsvarning

Indikering vid batteriladdning

Indikator för låg batterinivå

Strömindikator

Ljudnivålampor

Volymkontroll

Väggmontering

Utvecklingsstadier

Stadier: Graviditet, 0–6 månader, 6 - 12

månader

Effekt

Strömförsörjning: 220-240 V

Strömförsörjning: 120 V (USA)

Mottagare/mottagning/sändning

Automatiskt kanalval

Frekvensband: 2,4 GHz
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