
 

Babymonitor med
digital video

 
Privat og sikker (A-FHSS)

2,7" fargeskjerm

Beroligende vuggesanger og
prat

 

SCD620

Føl deg nær babyen hele tiden
Privat og sikker med A-FHSS-teknologi

Philips Avent SCD620 gjør at du kan opprettholde en sikker og privat kontakt med

babyen hele tiden. Hør babyen med perfekt lydkvalitet og se babyen med

krystallklart bilde (2,7" LCD-skjerm), enten det er dag eller natt.

Privat og sikker tilkobling

Privat, sikker tilkobling med FHSS-teknologi som kan tilpasses

Skjerm på 2,7" med høy oppløsning og krystallklart nattsyn

Hør babyen din med klar lyd

Energibesparende øko-modus med indikator for tilkobling

Pålitelighet og beroligelse

LED-lamper viser når enheten er tilkoblet og innenfor rekkevidde

Frihet, fleksibilitet, trøster og roer

Rekkevidde på opptil 300 meter*

Utmerket driftstid for overvåking hele natten

Hold kontakten med snakkefunksjonen

Beroligende vuggesanger for å berolige den lille

Velg det beste lydnivået for omgivelsene
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Høydepunkter

Privat, sikker og FHSS som kan tilpasses

Unik paring for ditt håndsett som sørger for en

privat og sikker tilkobling med babyen din.

Kombinert med den nye FHSS-teknologien

(Frequency Hopping Spread Spectrum) som

kan tilpasses for minimal forstyrrelse.

2,7" fargeskjerm

Se babyen dag og natt med krystallklart

infrarødt nattsyn som automatisk slår seg på i

mørket. Gled deg over den ekstra store 2,7"

fargeskjermen med høy oppløsning som gjør at

du kan se babyen sove søtt.

Video med perfekt, klar lyd

Hør alle små gurgle- og pludrelyder med

perfekt klarhet. Du kan ikke bare se, men også

høre babyen når som helst med krystallklar lyd

av høy kvalitet.

ØKO-modus

Slå på øko-modus for å redusere strømforbruket

i stille perioder på barnerommet samtidig som

du vet at du har forbindelse med babyen med

den unike indikatoren for tilkobling. I øko-

modus slås lyd-/video-overføringen av og

enhetene kobler bare til når babyen lager lyd.

Alltid tilkoblet

Vær alltid klar over om monitoren er tilkoblet og

innenfor rekkevidde. Foreldreenheten varsler

deg når monitoren er utenfor rekkevidde, eller

når det er lite strøm igjen, noe som gir deg en

ekstra forsikring om at du alltid har forbindelse

til babyen.

300 m rekkevidde

Innendørs rekkevidde på opptil 50 meter*,

utendørs rekkevidde på opptil 300 meter*.

Driftstid på opptil 10 timer

Den praktiske oppladbare foreldreenheten gir

deg frihet med trådløs bruk i opptil 10 timer før

den må lades på nytt.

Snakkefunksjon

Iblant trenger babyen bare å høre den

beroligende lyden av stemmen din. Med ett

klikk på denne essensielle funksjonen kan du

snakke med babyen din fra hvor som helst i

hjemmet.

Vuggeviser

Intet er som en mild vuggesang for å roe ned

en urolig baby. Du kan velge én av fem

avslappende melodier fra hvilket som helst rom

i huset, noe som vil hjelpe babyen til å sovne

raskt og uten anstrengelse.

Følsomhetskontroll

Dette gjør at du kan stille inn

mikrofonfølsomheten på babyenheten.

Mikrofonfølsomheten avgjør hvilke støynivåer

babyenheten registrerer. For eksempel vil du

høre babyen din gråte, men ikke når han/hun

pludrer.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Funksjoner

# Språk: Norsk

Juster lydfølsomheten

Justerbar visningsvinkel

Kompatibel med Android, IOS, nettbrett: Nei

Modus for bare lyd

Automatisk infrarødt for nattsyn

Babyenheten fungerer med batteri og

nettstrøm: Bare nettstrøm

Babyenhet med reservebatteri: Nei

Foreldreenheten fungerer med batteri og

nettstrøm

Foreldreenhetens driftstid på batterier:

Overlegen driftstid i opptil 10 timer

Belteklemme

Lysstyrkekontroll

Betryggende nattlys: Nei

Digital videoteknologi: Ja, FHSS som kan

tilpasses

Digital zooming og panorering: Nei

Energibesparende øko-modus: Øko-modus

med indikatorlampe for tilkobling

Håndholdt og oppladbar: Ja, foreldreenheten

Innendørs rekkevidde på opptil: 50 m

Utendørs rekkevidde på opptil: 300 m

Tilkoblet og innenfor rekkevidde

Varsel for svakt batteri / mistet forbindelse

Vuggeviser: Ja, fem

Menystil: Ikoner

Mini-USB-lading

Privat og sikker: Ja, FHSS som kan tilpasses

Beroligende prat-funksjon

Temperatursensor: Nei

Vibreringsmodus: Nei

LCD-skjerm, video: 2,7" med farge

Skjerm for stemmeaktivering: Ja, VOX-modus

Anvendelighet

Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel

Batteriladeindikasjon

Indikator for lavt batteri

Strøm på-indikasjon

Volumkontroll

Følsomhetsinnstillinger

Kan monteres på vegg

Drift

Strømforsyning: 100–240 V / 50–60 Hz

Tuner/mottak/overføring

Frekvensbånd: 2,4 GHz

* Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer, avhengig

av omgivelsene og faktorer som forårsaker

forstyrrelser.
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