
 

DECT-babymonitor

 
Pålitelig tilkobling, 100 % privat

Klar og tydelig lyd

Opptil 24 timers overvåkning

 

SCD715/26

Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din
100 % privat, uten interferens

Philips Avent babymonitor gir deg mer fleksibilitet med opptil 24 timers overvåking før den må lades.

Babymonitoren har klar og tydelig lyd samt funksjoner som temperaturregulering, nattlampe og vuggeviser for å

skape et rolig og behagelig sovemiljø for barnet ditt.

Pålitelig kobling og trygghet som varer

Pålitelig tilkobling, 100 % privat uten forstyrrelser

Klar lyd takket være DECT-teknologi

Energisparende øko-innstilling

Indikator som viser at du er tilkoblet og innen rekkevidde

Temperatursensor registrerer og varsler om klimaet i rommet

Frihet og fleksibilitet

Rekkevidde på opptil 330 meter*

Opptil 24 timers brukstid

Beroligende og søvndyssende

Beroligende nattlampe og vuggeviser

Prat med barnet fra et annet rom



DECT-babymonitor SCD715/26

Høydepunkter

Pålitelig tilkobling, 100 % privat uten

forstyrrelser

DECT-teknologi gir sikker og privat tilkobling,

slik at du kan være trygg på at du er den

eneste som kan høre barnet ditt. Den

garanterer at det ikke forekommer forstyrrelser

fra andre sendingsenheter, for eksempel andre

babymonitorer, trådløse telefoner og

mobiltelefoner.

Klar lyd takket være DECT-teknologi

DECT-teknologi gir klar og tydelig lyd slik at

du kan høre hvert lite latterhikst, babbel og

hikk.

Energisparende øko-innstilling

Jo nærmere babyen du befinner deg, desto

mindre effekt trenger du for å få en

velfungerende tilkobling. Da passer det fint å

bruke øko-innstillingen som sparer energi og

øker batteritiden ved å automatisk minimere

lydoverføringen.

Rekkevidde på opptil 330 meter*

Rekkevidde innedørs opptil 50 m, rekkevidde

utendørs opptil 330 m.

Opptil 24 timers brukstid

Den praktiske babymonitor gir deg mer

fleksibilitet med opptil 24 timers overvåking før

den må lades.

Indikator som viser at du er tilkoblet og innen

rekkevidde

Tre dioder viser lydnivået i barnets rom, også

når foreldreenheten er innstilt på lydløs.

Foreldreenheten indikerer om monitoren er

utenfor rekkevidde eller om batteriet har lavt

nivå, for å sikre at du alltid har en fungerende

tilkobling.

Beroligende nattlampe og vuggeviser

Berolige barnet med en vuggevise og den

varme gløden fra nattlampen. Velg mellom de

fem avslappende vuggevisene og slå på

nattlampen fra hvilket som helst rom i huset.

En hjelpende hånd for å få barnet til å sovne

lettere.

Prat med barnet fra et annet rom

Iblant behøver barnet bare å få høre den

beroligende lyden av stemmen din. Med denne

viktige funksjonen kan du med et klikk prate

med barnet ditt, uansett hvor i huset du

befinner deg.

Temperatursensor registrerer og varsler om

klimaet i rommet

Siden barn ikke kan justere kroppstemperaturen

like godt som voksne, kan små endringer i

klimaet gjøre dem urolige. Med

temperatursensoren kan du kontrollere barnets

sovemiljø samt sette tilpassede alarmer hvis

temperaturen skulle endres.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.
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Spesifikasjoner

Funksjoner

DECT-teknologi

Energibesparende Smart ØKO-modus

Innendørs rekkevidde på opptil: 50 m

Utendørs rekkevidde på opptil: 330 m

Vit at du er tilkoblet: Ja, med LED-varsler

Lydaktiverte lamper: Tre LED-lys

Betryggende nattlys

Beroligende vuggesanger

Beroligende prat-funksjon

Temperatursensor

Foreldreenheten fungerer med batteri og

nettstrøm

Babyenhet med reservebatteri

Anvendelighet

Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel

Batteriladeindikasjon

Indikator for lavt batteri

Mikrofonfølsomhetskontroll

Lydnivålamper

Justerbart volum

LCD-skjerm

Lysstyrkekontroll

Inkludert

Batterier: 2 x AA-batterier

Strømadapter: 2x

Babyenhet

Foreldreenhet

Batterier til babyenheten: Nei

Belteklemme

Overføring

Automatisk kanalvalg

Frekvensbånd: DECT

Drift

Foreldreenhetens driftstid: Opptil 24 timer

Strømforsyning: 120 V (US), 220–240 V

Foreldreenhetens ladetid: Opptil 10 timer

Tekniske spesifikasjoner

Temperaturområde for drift: 0–40 °C

Logistiske data

F-boksmål (B x H x D): 220 x 156 x

94 millimeter
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