
 

Digital babyalarm
med video

 
Privat og sikker (A-FHSS)

2,7" farveskærm

Beroligende vuggeviser og
svarfunktion

 

SCD620

Altid tæt på din baby
Privat og sikker med A-FHSS teknologi

Philips Avent SCD620 gør det muligt at opretholde en sikker og privat forbindelse

til dit barn til enhver tid. Hør dit barn i perfekt lydkvalitet, og se dit barn i

krystalklare billeder (2,7" LCD), uanset om det er dag eller nat.

Privat og sikker forbindelse

Privat, sikker forbindelse med adaptiv FHSS-teknologi

2,7" skærm med høj opløsning og krystalklart nattesyn

Hør din baby med klar lyd

Energibesparende ECO-tilstand med forbindelsesindikator

Pålidelighed og tryghed

LED-indikatorer angiver, når din enhed er opkoblet og inden for rækkevidde

Frihed, fleksibilitet, beroligende og trøstende

Rækkevidde op til 330 meter*

Fremragende driftstid til overvågning hele natten

Vær altid tæt på hinanden med talk back

Beroligende vuggeviser, der beroliger dit barn

Vælg det bedste lydniveau for dine omgivelser
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Vigtigste nyheder

Privat, sikker og adaptiv FHSS

Unik parring af håndsæt, der giver en privat,

sikker forbindelse for dit barn. Kombineret med

den nye, adaptive FHSS-teknologi (Frequency

Hopping Spread Spectrum) med minimal

interferens.

2,7" farveskærm

Se dit barn, dag og nat, med et krystalklart,

infrarødt nattesyn, der automatisk tænder i

mørke. Nyd synet af barnet, når det sover, med

den ekstra store 2,7" farveskærm i høj

opløsning.

Perfekt video med klar lyd

Hør hver eneste lille fnisen, gurglelyd og hikke

helt tydeligt. Du kan ikke blot se, men også

høre, dit barn når som helst i krystalklar lyd i

høj kvalitet.

ECO-tilstand

Tænd for ECO-tilstanden for at reducere

strømforbruget, når der er stille i børneværelset,

mens du samtidig ved, at du har forbindelse til

dit barn via den unikke forbindelsesindikator. I

ECO-tilstand slukkes

lyd-/videotransmissionen, og enhederne

opretter kun forbindelse, når barnet laver en

lyd.

Konstant forbindelse

Du ved altid, hvornår alarmen er inden for

rækkevidde og tilsluttet. Forældreenheden giver

dig besked, når alarmen er uden for

rækkevidde, eller når strømniveauet er lavt, så

du kan være sikker på altid at være i

forbindelse med dit barn.

Rækkevidde på 300 m

Indendørs rækkevidde op til 50 meter*,

udendørs rækkevidde op til 300 meter*.

Driftstid op til 10 timer

Den praktiske genopladelige forældreenhed

gør det muligt at overvåge trådløst i op til 10

timer, før genopladning er nødvendig.

Snak med

Nogle gange er det eneste, dit barn har brug

for, at høre din beroligende stemme. Med et

enkelt klik på denne essentielle funktion kan

du være tæt på dit barn, uanset hvor i hjemmet

du er.

Vuggeviser

Der er intet som en blid vuggevise, der kan

berolige et uroligt barn. Fra alle rum i huset kan

du vælge en af 5 afslappende melodier og

skifte mellem dem, hvilket hjælper dit barn

med at falde i søvn uden besvær på ingen tid.

Følsomhedskontrol

Det gør dig i stand til at indstille

babyenhedens mikrofonfølsomhed.

Mikrofonens følsomhed afgør, hvilket lydniveau

babyenheden registrerer, f.eks. vil du gerne

kunne høre, når barnet græder, men du er

mindre interesseret i at høre, når barnet pludrer.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Funktioner

Antal sprog: Dansk

Justérbar lydfølsomhed

Justerbar betragtningsvinkel

Android-, iOS-, tabletkompatibel: Nej

Kun lydtilstand

Automatisk, infrarødt nattesyn

Batteri- og lysnetbaseret babyenhed: Kun

lysnet

Batteri-backupfunktion for babyenhed: Nej

Batteri- og lysnetbaseret forældreenhed

Driftstid for forældreenhedens batteri:

Uovertruffen i op til 10 timer

Bælteclips

Lysstyrkekontrol

Beroligende natlys: Nej

Digital videoteknologi: Ja, adaptiv FHSS

Digital zoom og panorering: Nej

Energibesparende ECO-tilstand: ECO-tilstand

med forbindelsesindikator

Håndholdt og genopladelig: Ja, forældreenhed

Indendørs rækkevidde op til: 50 m

Udendørs rækkevidde op til: 300 m

Opkoblet og rækkeviddeangivelse

Alarm for lav batteristand/mistet forbindelse

Vuggeviser: Ja, 5 stk.

Menuen Stil: Ikoner

Mini-USB-opladning

Privat og sikker: Ja, adaptiv FHSS

Svarfunktion

Temperatursensor: Nej

Vibrationsfunktion: Nej

LCD-skærm til video: 2,7" farveskærm

Stemmeaktiveringsskærm: Ja, VOX-tilstand

Komfort

Advarsel om svigtende forbindelse

Indikator for batteriopladning

Indikator for batteriniveau

Strømindikator

Lydstyrke

Følsomhedsindstillinger

Kan hænges på væggen

Strøm

Strømforsyning: 100-240 V, 50-60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

Frekvensbånd: 2,4 GHz

* Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af

omgivelserne og faktorer, der kan forårsage

interferens.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden

varsel. Varemærker tilhører

Koninklijke Philips N.V. eller deres

respektive ejere.

Udgivelsesdato

2019‑07‑08

Version: 9.1.1

EAN: 08 71010 37454 26

www.philips.com

http://www.philips.com/

