
 

Цифров видео бебефон

 
Сигурен и персонален (A-FHSS)

2,7-инчов цветен екран

Успокояващи приспивни песни и

отговор

 

SCD620

Винаги близо до вашето бебе
Сигурна и персонална връзка с технология A-FHSS

Philips Avent SCD620 ви позволява да поддържате сигурна и персонална връзка с вашето

бебе по всяко време. Слушайте вашето бебе с отлично качество на звука и го наблюдавайте

с кристалночист образ (2,7-инчов LCD), независимо дали е ден, или нощ.

Сигурна и персонална връзка

Сигурна, персонална връзка с адаптивната технология FHSS

2,7-инчов екран с висока разделителна способност с кристалночисто нощно виждане

Слушайте бебето с ясен звук

Енергоспестяващ ECO режим с индикация за връзка

Надеждност и сигурност

Светодиодните индикатори светят, когато вашето устройство е свързано и в обхват

Свобода, гъвкавост, комфорт и успокоение

Обхват до 300 метра*

Максимално време на експлоатация за нощно наблюдение

Останете във връзка с функцията за отговор

Спокойните приспивни песнички успокояват бебчето ви

Изберете най-доброто ниво на звука за мястото, където се намирате
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Акценти

Сигурна, персонална и адаптивна връзка с

технология FHSS

Уникално сдвояване на слушалката осигурява

персонална, сигурна връзка с бебето ви. Съчетан с

новата адаптивна технология FHSS (Frequency

Hopping Spread Spectrum) за минимални смущения.

2,7-инчов цветен екран

Нека бебето е пред очите ви, ден и нощ, с

кристалночисто инфрачервено нощно виждане, което

се включва автоматично на тъмно. Наслаждавайте се

на съня на бебето си на изключително големия 2,7-

инчов цветен екран с висока разделителна

способност.

Съвършено чист звук и видео

Чуйте всеки смях, гукане и хълцане със съвършена

чистота. Не само виждайте, но и чувайте бебето си

по всяко време с висококачествен, кристалночист

звук.

ЕКО режим

Включете ECO режима, за да намалите консумацията

на енергия, когато в спалнята на бебето е тихо, като

същевременно знаете, че имате връзка с него чрез

уникалната индикация за връзка. ECO режимът

изключва предаването на звук и видео и установява

връзка само когато бебето издаде звук.

Винаги във връзка

Бъдете винаги информирани, когато бебефонът ви е

в обхват и е свързан. Родителското устройство ще ви

уведоми, когато бебефонът ви е извън обхват или

когато мощността е ниска, като ви помага да се

уверите, че сте винаги свързани с бебето си.

Обхват 300 м

Обхват на закрито до 50 метра*, Обхват на открито

до 300 метра*.

Време на експлоатация до 10 часа

Малкото акумулаторно родителско устройство ви дава

свободата на безжично наблюдение за време до 10

часа, преди да е необходимо повторно зареждане.

Функция за отговор

Понякога всичко, от което се нуждае вашето бебе, е

успокояващият звук на гласа ви. С едно натискане на

бутон за тази основна функция можете да се

свържете с бебето от всяко място в дома.

Приспивни песнички

Нищо не може да се сравни с нежната приспивна

песен за успокояване на неспокойното бебе. От

всяка стая в дома можете да изберете една от 5

успокояващи мелодии, за да помогнете на бебето си

да заспи безпроблемно и бързо.

Регулиране на чувствителността

Позволява ви да задавате чувствителността на

микрофона на устройството на бебето.

Чувствителността на микрофона определя какво ниво

на шум вдига устройството на бебето. Например,

може да искате да чуете кога плаче бебето ви, но не

и кога то бърбори.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Характеристики

Брой езици: Английски

Регулируема чувствителност към звук

Регулируем зрителен ъгъл

Съвместимо с таблет с Android, iOS: Не

Само в звуков режим

Автоматична инфрачервена нощна визия

Бебешко устройство с батерия и с мрежово

захранване: Само с мрежово захранване

Функция за резервен заряд на батерията на

бебешкото устройство: Не

Устройство за родители с батерия и с мрежово

захранване

Време на работа на батерията на родителското

устройство: До 10 часа

Щипка за колан

Регулиране на яркостта

Успокояваща нощна светлина: Не

Цифрова видео технология: Да, адаптивна

Цифрова видео технология: Да, адаптивна

технология FHSS

Цифрово мащабиране и завъртане: Не

Енергоспестяващ ECO режим: ECO режим с

индикация за връзка

Ръчно и презареждащо се устройство: Да,

родителско устройство

Обхват на закрито до: 50 м

Обхват на открито до: 300 м

Индикация за свързване и разположение в обхват

Сигнализация за изтощена батерия/загуба на връзка

Приспивни песнички: Да, общо 5

Стил на менюто: Икони

Зареждане с Mini USB

Сигурна и персонална: Да, адаптивна технология

FHSS

Функция за отговор

Температурен датчик: Не

Режим вибрация: Не

Видео LCD екран:

Видео LCD екран:

2,7-инчов цветен

Екран за гласова активация: Да, VOX режим

Комфорт

Автоматично предупреждение за извън обсег

Индикатор за зареждане на батерията

Индикатор за изтощена батерия

Индикатор за захранване

Регулиране на силата на звука

Настройки за чувствителност

За монтиране на стена

Захранване

Електрозахранване: 100 – 240 V/50 – 60 Hz

Тунер / Приемане / Предаване

Честотна лента: 2,4 GHz

* Работният обхват на бебефона се различава в зависимост от

околната среда и факторите, причиняващи смущения.
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