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Személyes és biztonságos (A-
FHSS)

3,5”-es színes kijelző, 2x-es
nagyítás

Altatódalok, éjszakai fény és
hőm.

Beszéd és rezgő üzemmód

 

SCD630

Legyen mindig gyermeke közelében
A-FHSS technológia – a biztonságos és személyes megoldás

A Philips Avent SCD630 biztonságos és személyes kapcsolatot biztosít Önnek

gyermekével a nap minden percében. Tökéletes hangminőségben hallhatja és

kristálytiszta képen (3,5”-es LCD) láthatja gyermekét függetlenül attól, hogy éjjel

van, vagy nappal.

Biztonságos és személyes kapcsolat

Személyes, biztonságos kapcsolat az adaptív FHSS technológiával

Nagy felbontású, 3,5"-es képernyő, kristálytiszta éjjellátó funkcióval

Hallgassa a babát tiszta hanggal

Energiatakarékos ECO mód, csatlakoztatási kijelzéssel

Szabadság, rugalmasság, kényelem és megnyugtató érzés

Akár 300 méteres hatótávolság*

Kiemelkedően hosszú működési idő az éjszakai felügyelethez

Megnyugtató éjszakai fény és altatódalok a baba megnyugtatásához

Szóljon gyermekéhez

Rezgő üzemmód a diszkrét értesítések érdekében

Válassza a környezetének legmegfelelőbb hangerőt

A tökéletes megbízhatóság

3 hangszintjelző fény és csatlakoztatás-jelzőfény

Figyelje a baba szobájának hőmérsékletét
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Fénypontok

Személyes, biztonságos és adaptív FHSS

Az egyedülálló kézibeszélő-párosításnak

köszönhetően személyes és biztonságos a

kapcsolat a gyermekével. Az új Adaptív FHSS

(frekvenciaugrásos szórt spektrum) technológia

révén minimális az interferencia.

3,5”-es színes kijelző 2-szeres nagyítással

Figyelje kisbabáját éjjel-nappal a kristálytiszta

infravörös éjjellátó funkció segítségével, amely

a sötétben automatikusan bekapcsol. Élvezze

nagy felbontásban, különösen nagy 3,5”-es

színes kijelzőn, ahogy gyermeke békésen

alszik. A 2-szeres digitális nagyításnak és a

pásztázási funkciónak köszönhetően még

nyugodtabb lehet, mivel láthatja gyermeke

minden tevékenységét .

Tökéletesen tiszta hangú videó

Minden apró kacagást és gőgicsélést

tökéletesen tisztán hallhat. Nemcsak láthatja

gyermekét, hanem kiváló minőségű,

kristálytiszta hangon hallhatja is.

ECO mód

Az ECO-mód bekapcsolásával csökkentheti az

energiafogyasztást a gyerekszoba csendesebb

időszakai alatt, miközben az egyedülálló

csatlakoztatási kijelzésnek köszönhetően

biztos lehet abban, hogy kapcsolatban van

gyermekével. Az ECO mód kikapcsolja az

audio- és videojelek átvitelét, és az egységek

csak akkor csatlakoznak, ha a baba hangot ad

ki.

Hangszintjelző fények és csatlakoztatás

Három hangszintjelző fény jelzi a

babaszobában lévő hangszintet még akkor is,

ha a szülői egység le van némítva. A

csatlakoztatás-jelzőfénnyel Ön mindig tudja,

hogy a figyelőegység hatótávolságon belül

van-e, illetve hogy csatlakoztatva van-e. A

szülői egység jelez, ha a figyelőegység

hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a

töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet

gyermekével.

Hőmérséklet-érzékelő

Az egyéni riasztás beállítását lehetővé tévő

hőmérséklet-érzékelővel figyelemmel kísérheti

a baba szobájának hőmérsékletét. A kisbabák

nem képesek a felnőttekhez hasonló

mértékben testhőmérsékletük szabályzására,

így a hőmérséklet enyhe változása is

nyugtalanná teheti őket. Az egyénileg

beállított hőmérséklet-érzékelő a szülői

egység digitális kijelzőjén keresztül azonnal

jelzi, ha a baba szobájában a klíma

megváltozik.

300m-es hatótávolság

Beltéri hatótávolság: akár 50 méter*, kültéri

hatótávolság: akár 300 méter*.

Működési idő: akár 10 óra

A kényelmesen használható, tölthető szülői

egység akár 10 órányi figyelemmel kísérést

biztosít vezeték nélkül.

Éjszakai fény és altatódalok

Semmi nem csendesíti le olyan hamar a

kisbabákat, mint egy kedves altatódal és egy

melegen izzó éjszakai fény. A ház bármelyik

helyiségéből választhat az 5 elringató dallam

közül, és bekapcsolhatja az éjszakai fényt, így

gyermeke szinte azonnal, könnyedén elalszik.

Beszéd

Néha a kisbabákat egyedül a szülő

megnyugtató hangja csendesíti le. A

nélkülözhetetlen válasz funkció egyetlen

gombnyomással bekapcsolható, így otthona

bármely pontjáról szólhat gyermekéhez.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

Jellemzők

# Nyelv(ek): Angol, orosz, cseh, lengyel,

román, ukrán, görög, olasz

Állítható hangérzékenység

Állítható szögtartomány

Android-, IOS- és táblagép-kompatibilis: Nem

Csak hang üzemmód

Automatikus infravörös éjjellátó funkció

Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető

bébiegység: Csak hálózati használat

Bébiegység tartalékelem funkcióval: Nem

Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető

szülői egység

Szülői egységhez tartozó akkumulátor

működési ideje: Rendkívül hosszú, akár 10

órányi beszélgetési idő

Övcsipesz

Fényerőszabályzás

Megnyugtató éjszakai fény

Digitális videó technológia: Igen, adaptív

FHSS

Digitális nagyítás és pásztázás: Igen, 2-szeres

Energiatakarékos ECO mód: ECO mód,

csatlakoztatási kijelzéssel

Kézben tartható és tölthető: Igen, szülői

egység

Beltéri hatótávolság akár:: 50 m

Kültéri hatótávolság akár:: 300 m

Csatlakoztatott és hatótávolságon belüli

állapot kijelzése

Alacsony akkumulátorfeszültséget/a

kapcsolat megszakadását jelző figyelmeztetés

Altatódalok: Igen, 5

Menü stílusa: Ikonok és szöveg

Töltés mini USB-n keresztül

Személyes és biztonságos: Igen, adaptív FHSS

Beszéd funkció

Hőmérséklet-érzékelő

Rezgő üzemmód

Videó LCD-kijelzője: 3,5"-es, színes

Hangaktiválási képernyő: Igen, VOX üzemmód

Kényelem

Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten

kívül

Akkumulátortöltés jelzőfény

Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény

Bekapcsolás jelzőfény

Hangerőszabályzás

Érzékenység beállítások

Falra szerelhető

Energiaellátás

Tápellátás: 100–240 V / 50–60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: 2,4 GHz

* A babaőrző működési tartománya a környezettől és az

interferenciát okozó tényezőktől függően változik.
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