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Éjszakai fény és altatódalok

 

SCD711/52 A legmegbízhatóbb kapcsolat gyermekével
100%-os személyes és interferenciamentes kapcsolat

Az SCD711 babaőrző kristálytiszta hangzásával teljes nyugalmat nyújt a szülőknek.

Hőmérséklet-érzékelővel, megnyugtató éjszakai fénnyel és altatódalokkal biztosít

nyugalmas környezetet gyermekének.

Megbízható kapcsolat és folyamatos nyugalom

DECT technológia, interferenciamentesség és 100%-os adatvédelem

Kristálytiszta hangzás a DECT-technológiának köszönhetően

Energiatakarékos Smart ECO üzemmód minimális átviteli teljesítménnyel

Győződjön meg a kapcsolatról a LED-jelzésekkel

Figyelje a baba szobájának hőmérsékletét, és állítson be riasztást

A rugalmasság szabadsága

Akár 330 méteres hatótávolság*

Kiemelkedően hosszú működési idő az éjszakai felügyelethez

Megnyugtatás és altatás

Megnyugtató éjszakai fény és altatódalok a baba megnyugtatásához

Beszéljen gyermekéhez a távolból!



DECT babaőrző SCD711/52

Fénypontok

100%-os személyes,zavarmentes kapcsolat

A DECT-technológia biztonságos és

személyes kapcsolatot tesz lehetővé, így biztos

lehet benne, hogy Ön az egyetlen, aki

hallja kisbabáját. Garantálja a más jeleket

sugárzó eszközök (például más babaőrzők,

vezeték nélküli telefonok, mobiltelefonok)

keltette interferenciától mentes működést.

Kristálytiszta hangzás

A DECT-technológia kristálytiszta hangzást

kínál, így Ön minden apró kacagást,

gőgicsélést, vagy csuklást tökéletesen tisztán

hallhat.

Smart ECO üzemmód

Az egyedülálló Smart ECO üzemmód

automatikusan minimálisra csökkenti a

hangátvitelt, és növeli az akkumulátor

élettartamát. Minél közelebb van a kisbabához,

annál kisebb teljesítményre van szükség a

tökéletes kapcsolathoz.

Akár 330 méteres hatótávolság*

*Beltéren: akár 50 m, kültéren: akár 330 m.

Kiemelkedően hosszú működési idő

A kényelmesen használható, tölthető szülői

egység segítségével akár 18 órán át

használhatja a készüléket vezeték nélkül.

Győződjön meg a kapcsolatról!

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.

Éjszakai fény és 5 altatódal

Semmi nem csendesíti le olyan hamar a

kisbabákat, mint egy kedves altatódal és egy

melegen izzó éjszakai fény. A ház bármelyik

helyiségéből elindíthatja az 5 elringató dallam

egyikét, illetve bekapcsolhatja az éjszakai

fényt, így segítve kisbabájának, hogy szinte

azonnal, könnyedén visszaaludhasson.

Beszéljen gyermekéhez a távolból!

Néha a kisbabákat egyedül a szülő

megnyugtató hangja csendesíti le. A

nélkülözhetetlen funkció egyetlen

gombnyomással bekapcsolható, így otthona

bármely pontjáról szólhat gyermekéhez.

Hőmérséklet-érzékelő és riasztások

Mivel a kisbabák még nem képesek a

felnőttekhez hasonló mértékben szabályozni

testhőmérsékletüket, a hőmérséklet egyetlen

apró ingadozása is elég lehet ahhoz, hogy

nyugtalanná váljanak. Az egyéni riasztás

beállítását lehetővé tévő hőmérséklet-

érzékelővel figyelemmel kísérheti a baba

szobájának hőmérsékletét.

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

DECT technológia

Energiatakarékos Smart ECO üzemmód

Beltéri hatótávolság akár:: 50 m

Kültéri hatótávolság akár:: 330 m

Győződjön meg a kapcsolatról!: Igen, LED-

jelzésekkel

Hangra aktiválódó fények: 3 LED-izzó

Megnyugtató éjszakai fény

Megnyugtató altatódalok

Beszéd funkció

Hőmérséklet-érzékelő

Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető

szülői egység

Bébiegység tartalékelem funkcióval

Kényelem

Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten

kívül

Akkumulátortöltés jelzőfény

Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény

Mikrofonérzékenység-szabályzás

Hangszintjelző fények

Állítható mennyiség

Fényerőszabályzás

LCD-kijelző

Mellékelve

Elemek: 2 db AA elem

Hálózati adapter: 2x

Bébiegység

Szülői egység

Elemek a bébiegységhez: Nem

Övcsipesz

Átvitel

Automatikus csatornaválasztás

Frekvenciasáv: DECT

Energiaellátás

Szülői egység működési ideje: 18 órányi

Tápellátás: 120 V (USA), 220–240 V

Szülői egység töltési ideje: Akár 10 óra

Műszaki adatok

Üzemi hőmérséklet-tartomány: 0-40 °C

Logisztikai adatok

Csomagolás méretei (szélesség x magasság x

mélység): 220 x 156 x 94 mm
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