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Najbardziej niezawodne połączenie z dzieckiem

100% prywatności, brak zakłóceń

Krystalicznie czysty dźwięk naszej elektronicznej niani SCD711 daje rodzicom

poczucie pełnego bezpieczeństwa. Dzięki czujnikowi temperatury, uspokajającej

lampce nocnej i łagodnym kołysankom stworzysz dziecku idealne warunki do

odpoczynku.

Niezawodne połączenie oraz pewność przez cały czas

Technologia DECT gwarantuje brak zakłóceń i 100% prywatności

Krystalicznie czysty dźwięk dzięki technologii DECT

Energooszczędny tryb ECO umożliwiający zmniejszenie mocy transmisyjnej

Powiadomienie o łączności za pośrednictwem wskaźnika LED

Umożliwia monitorowanie temperatury w pokoju dziecka oraz skonfigurowanie

ostrzeżeń

Swoboda i elastyczność

Maksymalny zasięg: 330 m*

Niezwykle długi czas działania zapewnia całonocne monitorowanie

Uspokajanie i sen

Lampka nocna i kołysanki dające poczucie bezpieczeństwa i pomagające uśpić

dziecko

Porozmawiaj z dzieckiem na odległość



Elektroniczna niania DECT SCD711/52

Zalety

100% prywatności i brak zakłóceń

Technologia DECT zapewnia bezpieczne i

poufne połączenie, dzięki czemu będziesz

jedyną osobą, która może nasłuchiwać, co robi

Twoje dziecko. Gwarantuje również brak

zakłóceń z innych urządzeń nadawczych

(innych elektronicznych niań, telefonów

bezprzewodowych i komórkowych).

Krystalicznie czysty dźwięk

Technologia DECT zapewnia krystalicznie

czysty dźwięk, aby rodzic mógł wyraźnie

usłyszeć każdy, nawet najcichszy śmiech,

gaworzenie czy czkawkę malucha.

Tryb Smart ECO

Wyjątkowy tryb Smart ECO automatycznie

minimalizuje transmisję dźwięku, wydłużając

czas działania baterii. Im bliżej dziecka się

znajdujesz, tym mniej mocy potrzeba do

uzyskania doskonałego połączenia.

Maksymalny zasięg: 330 m*

*Zasięg w pomieszczeniu: do 50 m; zasięg na

zewnątrz: do 330 m

Niezwykle długi czas działania

Wygodny, ładowany odbiornik zapewnia

nawet 18 godzin bezprzewodowego działania

bez konieczności ładowania.

Powiadomienie o łączności

3 wskaźników poziomu hałasu informuje o

poziomie dźwięku w pokoju dziecka, nawet

gdy odbiornik jest wyciszony. Dzięki

wskaźnikowi połączenia zawsze wiesz, kiedy

niania znajduje się w zasięgu i utrzymuje

połączenie. Odbiornik sygnalizuje utratę

zasięgu przez nianię oraz niski poziom

naładowania baterii, dzięki czemu zawsze

zachowasz łączność z dzieckiem.

Lampka nocna i 5 kołysanek

Nic tak nie uspokoi zdenerwowanego dziecka,

jak łagodna kołysanka abo ciepłe i spokojne

światło lampki nocnej. Z dowolnego pokoju

możesz wybrać jedną z 5 odprężających

melodii, które pomogą Twojemu dziecku

zasnąć, a także włączyć lampkę nocną.

Porozmawiaj z dzieckiem na odległość

Czasami dziecko potrzebuje tylko

uspokajającego tonu Twojego głosu. Dzięki tej

niezbędnej funkcji jednym kliknięciem możesz

mówić do niego z dowolnego miejsca w domu.

Czujnik temperatury i ostrzeżenia

Ponieważ dzieci nie są jeszcze w stanie

regulować temperatury ciała tak skutecznie jak

dorośli, niewielkie zmiany mogą wywołać ich

zaniepokojenie. Czujnik temperatury umożliwia

monitorowanie warunków w pokoju

dziecka, a także skonfigurowanie

niestandardowych ostrzeżeń o zmianie

temperatury.

Zielone logo firmy Philips

„Zielone” produkty firmy Philips zapewniają

niższe zużycie energii i redukcję emisji

dwutlenku węgla. Jak? Oferują one znacznie

lepsze rozwiązania środowiskowe w jednym

lub kilku obszarach ekologicznych firmy

Philips: wydajności energetycznej,

opakowaniu, wykorzystaniu niebezpiecznych

substancji, wadze, recyklingu i wyrzucaniu

zużytych produktów oraz trwałości.
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Dane techniczne

Właściwości

Technologia DECT

Energooszczędny tryb Smart ECO

Maksymalny zasięg w pomieszczeniu: 50 m

Maksymalny zasięg na zewnątrz: 330 m

Powiadomienie o łączności: Tak, za pomocą

wskaźników LED

Światła uruchamiane dźwiękiem: 3 wskaźniki

LED

Uspokajające światło nocne

Uspokajające kołysanki

Funkcja dwukierunkowej komunikacji

Czujnik temperatury

Odbiornik zasilany bateryjnie i sieciowo

Nadajnik z funkcją bateryjnego

podtrzymywania zasilania

Udogodnienia

Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza

zasięg

Wskaźnik ładowania baterii

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

baterii

Regulator czułości mikrofonu

Wskaźniki poziomu głośności

Regulacja głośności

Regulacja jasności

Ekran LCD

W zestawie

Baterie: 2 baterie AA

Zasilacz: 2x

Nadajnik

Odbiornik

Baterie do nadajnika: Nie

Zaczep na pasek

Transmisja

Automatyczny wybór kanału

Pasmo częstotliwości: DECT

Moc

Czas działania odbiornika: Do 18 godz.

Zasilanie: 120 V (USA), 220–240 V

Czas ładowania odbiornika: Do 10 godz.

Dane techniczne

Zakres temperatur eksploatacji: 0-40 °C

Dane logistyczne

Wymiary opakowania pojedynczego

(S x W x G): 220 x 156 x 94 mm
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