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Zasebno in varno (A-FHSS)
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Pomirjujoče uspavanke in
TalkBack

 

SCD620

Vedno blizu otroka
Zasebna in varna povezava s tehnologijo A-FHSS

Philips Avent SCD620 vam vedno omogoča varno in zasebno povezavo z

otrokom. Otrokov glas slišite v zvoku popolne kakovosti, sliko otroka pa lahko

podnevi in ponoči jasno spremljate na 6,9 cm velikem LCD-zaslonu.

Zasebna in varna povezava

Zasebna in varna povezava s prilagodljivo tehnologijo FHSS

6,9 cm zaslon visoke ločljivosti s kristalno jasno nočno sliko

Svojega otroka boste vedno slišali s kristalno čistim zvokom.

Energijsko varčni način ECO z indikatorjem povezave

Zanesljivost in pomirjenost

LED-indikatorji označujejo, kdaj je enota povezana in v dosegu

Svoboda, prilagodljivost, udobje in tolaženje

Doseg do 300 metrov*

Dolg čas delovanja za nočno spremljanje

Ostanite povezani in se oglasite

Pomirjujoče uspavanke, ki pomirijo malčka

Izberite najboljšo stopnjo zvoka za vašo okolico.
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Značilnosti

Zasebna, varna in prilagodljiva tehnologija

FHSS

Edinstveno združevanje slušalke za

popolnoma zasebno in varno povezavo z

otrokom. Nova prilagodljiva tehnologija FHSS

(Frequency Hopping Spread Spectrum)

zagotavlja najnižjo stopnjo motenj.

6,9 cm barvni zaslon

Otroka podnevi in ponoči opazujte s kristalno

jasno infrardečo nočno sliko, ki se v temi

samodejno vklopi. Otroka med spanjem

opazujte na zelo velikem 6,9 cm barvnem

zaslonu visoke ločljivosti.

Popolnoma čista slika in zvok

Popolnoma jasno boste slišali že najmanjše

hihitanje, mrmranje ali kolcanje. Otroka vedno

vidite in slišite z vrhunskim kristalno jasnim

zvokom.

Način ECO

Vklopite način ECO, da zmanjšate porabo

energije, kadar je v otroški sobi vse mirno.

Edinstveni indikator povezave hkrati označuje,

da ste povezani z otrokom. V načinu ECO je

prenos zvoka/slike izklopljen, enoti pa se

povežeta samo, ko se otrok oglasi.

Vedno povezani

Vedno veste, ko je otroška varuška v dosegu in

povezana. Starševska enota vas opozori, če je

otroška varuška izven dosega ali če je baterija

skoraj prazna, kar zagotavlja, da ste vedno

povezani z otrokom.

Doseg 300 m

Doseg v zaprtih prostorih do 50 metrov*, doseg

na prostem do 300 metrov*.

Do 10 ur delovanja

Priročna akumulatorska starševska enota

omogoča svobodo brezžičnega nadzorovanja

do 10 ur, preden jo morate ponovno napolniti.

Pogovor

Včasih otrok potrebuje le pomirjajoč zvok

vašega glasu. Z enim klikom te bistvene

funkcije se lahko povežete z otrokom iz

vsakega prostora v vašem domu.

Uspavanke

Nemirnega dojenčka ne pomiri nič bolj kot

nežna uspavanka. Iz katerega koli prostora v

hiši lahko izberete eno od 5 sproščujočih

melodij in tako dojenčku pomagate, da bo brez

truda in hitro zaspal.

Regulator občutljivosti

Omogoča vam nastavitev občutljivosti

mikrofona otroške enote. Občutljivost mikrofona

določa, kako glasen zvok zaznava otroška

enota. Otroka boste na primer želeli slišati

jokati, ne pa tudi kramljati.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Značilnosti

Št. jezikov: Angleščina

Prilagodljiva občutljivost na zvok

Nastavljiv zorni kot

Združljivo s programoma Android ter IOS in

tabličnimi računalniki: Ne

Samo zvočni način

Samodejna infrardeča nočna slika

Otroška enota na baterijsko in omrežno

napajanje: Samo omrežno napajanje

Otroška enota z dodatnim baterijskim

napajanjem: Ne

Starševska enota na baterijsko in omrežno

napajanje

Čas baterijskega delovanja starševske enote:

Do 10 ur zanesljive uporabe

Zaponka za pas

Nastavitev svetlosti

Pomirjujoča nočna lučka: Ne

Digitalna video tehnologija: Da, prilagodljiva

tehnologija FHSS

Digitalna povečava in obračanje: Ne

Energijsko varčni način ECO: Način ECO z

indikatorjem povezave

Ročna in akumulatorska: Da, starševska enota

Doseg v zaprtih prostorih do: 50 m

Doseg na prostem do: 300 m

Indikator povezave in dosegljivosti

Opozorilo za šibko baterijo/prekinjeno

povezavo

Uspavanke: Da, 5-krat

Slog menija: Ikone

Polnjenje prek mini USB-ja

Zasebno in varno: Da, prilagodljiva tehnologija

FHSS

Funkcija TalkBack

Temperaturni senzor: Ne

Vibracijski način: Ne

Video LCD-zaslon: 6,9 cm barvni

Zaslon z vklopom z zvokom: Da, način VOX

Priročnost

Samodejno opozorilo Izven dosega

Indikator polnjenja baterije

Indikator praznosti baterije

Indikator vklopa

Regulacija glasnosti

Nastavitve občutljivosti

Namestitev na steno

Napajanje

Napajanje: 100–240 V/50–60 Hz

Sprejemnik/sprejem/prenos

Frekvenčni pas: 2,4 GHz

* Doseg delovanja otroške varuške se razlikuje glede na

okolico in dejavnike, ki lahko povzročajo motnje.
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