
 

Digital
videobabyvakt

 
Privat och säker (A-FHSS)

2,7-tums färgskärm

Lugnande vaggvisor och
svarsfunktion

 

SCD620

Alltid nära ditt barn
Privat and säker med A-FHSS-teknik

Med Philips Avent SCD620 får du alltid en säker och privat kontakt med ditt barn.

Lyssna på barnet med perfekt ljudkvalitet och se även ditt barn tydligt (2,7 tums

skärm) vare sig det är ljust eller mörkt.

Privat och säker anslutning

Privat och säker anslutning med anpassningsbar FHSS-teknik

Högupplöst 2,7-tums skärm med kristallklart mörkerseende

Hör ditt barn med klart ljud

Energibesparande eco-läge med anslutningsindikator

Pålitlig och trygg

Lysdioder visar att enheten är ansluten och inom räckvidd

Frihet, flexibilitet, lugnande och tröstande

Räckvidd på upp till 300 meter*

Utmärkt driftstid för nattövervakning

Skapa kontakt med samtalsfunktion

Lugnande vaggvisor som barn tycker om

Välj den bästa ljudnivån för omgivningen
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Funktioner

Privat, säker och anpassningsbar FHSS-

teknik

Unik ihopparning för handenheten ger en helt

privat och säker anslutning till ditt barn.

Kombinerad med ny anpassningsbar FHSS-

teknik (Frequency Hopping Spread Spectrum)

för minimala störningar.

2,7 tums färgskärm

Se barnet dag och natt med tydligt infrarött

mörkerseende som slås på automatiskt. Se

barnet sova med hög upplösning på extra stor

2,7 tums färgskärm.

Perfekt ljud och bild

Hör minsta skratt, joller och hickning klart och

tydligt. Du ser barnet hela tiden och hör det

med kristallklart ljud.

ECO-läge (eko)

Växla till ECO-läget för att minska

strömförbrukningen under lugna stunder i

barnets rum. Du är ändå ansluten till ditt barn

via den unika länkindikation. ECO-läget

stänger av ljud-/video-sändningar och

enheterna ansluts endast när barnet gråter eller

låter.

Alltid ansluten

Du vet att monitorn är inom räckvidd och

ansluten: Föräldraenheten aviserar om

monitorn är utom räckvidd eller om batteriet är

svagt, så du vet alltid att anslutningen fungerar.

300 m räckvidd

Inomhusräckvidd upp till 50 meter *

Utomhusräckvidd upp till 300 meter * .

Drifttid upp till 10 timmar

Den praktiska uppladdningsbara

föräldraenheten ger den frihet som mobil

sladdlös övervakning ger, i upp till 10 timmar,

innan enheten behöver laddas på nytt.

Svarsfunktion

Ibland behöver barnet bara få höra din röst.

Med den här viktiga funktionen kan du helt

enkelt klicka och sedan prata med barnet,

oavsett var i hemmet du är.

Vaggvisor

En vaggvisa lugnar rastlösa barn. Från alla rum

i huset kan du välja mellan 5 lugnande

melodier och också byta melodi, för att hjälpa

barnet att somna på nolltid.

Känslighetskontroll

Du kan ställa in babyenhetens

mikrofonkänslighet. Mikrofonkänsligheten

bestämmer vilken ljudnivå babyenheten

känner av. Till exempel vill du kanske höra om

barnet gråter men inte om det jollrar.

Philips Green-logotyp

Miljövänliga produkter från Philips kan minska

kostnaderna, energiförbrukningen och

koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda

miljöförbättringar på ett eller flera av Philips

miljöfokusområden - energieffektivitet,

förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning

och kassering samt tillförlitlighet under

produktens livstid.
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Specifikationer

Funktioner

Antal språk: Engelska

Justerbar ljudkänslighet

Justerbar visningsvinkel

Kompatibel med Android, iOS, surfplatta: Nej

Läge med endast ljud

Mörkerseende med infrarött ljus

Batteri- och elnätsdrift för babyenhet: Endast

nätström

Backupbatterifunktion till babyenhet: Nej

Batteri- och nätström för föräldraenhet

Batterilivslängd till föräldraenhet: Upp till

10 timmar

Bälteshållare

Ljusstyrkeinställning

Behaglig nattlampa: Nej

Digital bildteknik: Ja, anpassningsbar FHSS

Digital zoom och panorering: Nej

Energibesparing med eco-läge: Eco-läge med

kopplingsindikation

Handenhet och laddningsbar: Ja,

föräldraenhet

Räckvidd inomhus upp till: 50 m

Utomhusräckvidd på upp till: 300 m

Indikator för länk och inom räckvidd

Varning om svagt batteri/förlorad anslutning

Vaggvisor: Ja, 5 olika

Menystil: Ikoner

Mini-USB-laddning

Privat och säker: Ja, anpassningsbar FHSS

Svarsfunktion

Temperaturgivare: Nej

Vibrationsläge: Nej

LCD-bildskärm: 2,7 tums färg

Röstaktiveringsskärm: Ja, VOX-läge

Bekvämlighet

Automatisk varning om utom räckvidd

Indikering vid batteriladdning

Indikator för låg batterinivå

Strömindikator

Volymkontroll

Känslighetsinställningar

Väggmontering

Effekt

Strömförsörjning: 100–240 V/50–60 Hz

Mottagare/mottagning/sändning

Frekvensband: 2,4 GHz

* Babyvaktens räckvidd varierar beroende på

omgivningen och faktorer som orsakar störning.
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