
 

DECT-babyalarm

 
100 % privat, uden forstyrrelser

Krystalklar lyd

Op til 24 timers overvågning

Nattevenlig tilstand

 

SCD725/26

Den mest pålidelige forbindelse til din baby

100 % privat forbindelse, uden forstyrrelser

Vores SCD725-babyalarm giver dig større fleksibilitet med op til 24 timers

overvågning før genopladning og krystalklar lyd. Med temperatursensor,

beroligende funktioner og en speciel nattilstand, der giver dig og dit barn

afslappende omgivelser.

Pålidelig forbindelse og konstant tryghed

DECT-teknologi garanterer ingen forstyrrelser og 100 % privat forbindelse

Krystalklar lyd takket være DECT-teknologi

Energibesparende Smart ECO-tilstand til minimal transmission

Du ved, at der er forbindelse vha. LED-indikatorerne

Hold øje med temperaturen i børneværelset, og indstil alarmer

Frihed og fleksibilitet

Rækkevidde op til 330 meter*

Større fleksibilitet med op til 24 timers overvågning

Nattevenlig tilstand for at dæmpe display og lyd

Dockingstation til praktisk opladning

Beroligende og søvndyssende

Beroligende natlys og vuggeviser, der beroliger dit barn

Tal med barnet via den eksterne enhed



DECT-babyalarm SCD725/26

Vigtigste nyheder

100 % privat, uden forstyrrelser

DECT-teknologi giver en sikker og privat

forbindelse, så du kan være sikker på, at du er

den eneste, der lytter med. Det garanterer, at

der ikke forekommer forstyrrelser fra andre

senderenheder - såsom andre babyalarmer,

trådløse telefoner og mobiltelefoner.

Krystalklar lyd

DECT-teknologi giver krystalklar lyd, så du kan

høre hver eneste lille fnisen, gurglen og

hikkelyd i perfekt klarhed.

Smart ECO-tilstand

Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker

automatisk lydtransmissionen og forøger

batteritiden. Jo tættere du er på barnet, jo

mindre strøm skal der bruges for at opnå en

perfekt forbindelse.

Rækkevidde op til 330 meter*

*Indendørs rækkevidde op til 50 m, udendørs

rækkevidde op til 330 m.

Fremragende driftstid

Den praktiske, genopladelige forældreenhed

giver dig større fleksibilitet med op til 24 timers

overvågning, før det er tid til genopladning.

Du ved, at der er forbindelse

5 indikatorer for lydniveau angiver lydniveauet

i børneværelset, selv når forældreenhedens lyd

er slået fra. Med forbindelsesindikatoren ved

du altid, hvornår alarmen er inden for

rækkevidde og tilsluttet. Forældreenheden

signalerer, når alarmen er uden for rækkevidde,

eller når strømniveauet er lavt, og er med til at

sikre, at du altid har forbindelse til dit barn.

Nattevenlig tilstand

Personliggør dine alarmindstillinger, og få

besked via lydsvag og diskret

vibrationstilstand. Skift nemt til nattilstand med

et tryk på en knap for at dæmpe lyset,

displayet og lyden.

Natlampe og 5 vuggeviser

Der er ikke noget som en blid vuggevise og et

varmt, roligt lys fra en natlampe til at berolige

en urolig baby. Afspil én af de 5 afslappende

melodier, og tænd for natlampen fra alle rum i

huset. Hjælp barnet til uden besvær at falde i

søvn igen på ingen tid.

Praktisk opladestander

Praktisk genopladning af forældreenheden på

dockingstationen. Placer den i soveværelset til

nem opladning om natten, eller brug den som

holder i løbet af dagen.

Tal med barnet via den eksterne enhed

Nogle gange er det eneste, dit spædbarn har

brug for, at høre din beroligende stemme. Med

et enkelt klik på denne essentielle funktion kan

du tale med dit spædbarn, uanset hvor du er i

huset.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.



DECT-babyalarm SCD725/26

Specifikationer

Funktioner

DECT-teknologi

Energibesparende Smart ECO-tilstand

Indendørs rækkevidde op til: 50 m

Udendørs rækkevidde op til: 330 m

Du ved, at der er forbindelse: Ja, med LED-

alarmindikatorer

Lydaktiverede lys: 5 LED-indikatorer

Beroligende natlys

Beroligende vuggeviser

Svarfunktion

Temperatursensor

Nattevenlig tilstand: Ja, dæmp display og lyd

Diskret vibrationstilstand

Opladestation

Batteri- og lysnetbaseret forældreenhed

Batteri-backupfunktion for babyenhed

Komfort

Advarsel om svigtende forbindelse

Indikator for batteriopladning

Indikator for batteriniveau

Styring af mikrofonens følsomhed

Indikatorer for lydniveau

Justerbar lydstyrke

Lysstyrkekontrol

LCD-skærm

Inklusive

Batterier: 2x AA-batteri

Strømadapter: 2 x

Babyenhed

Forældreenhed

Opladeholder

Bælteclips

Batterier til babyenhed: Nej

Overførsel

Automatisk kanalvalg

Frekvensbånd: DECT

Strøm

Driftstid for forældreenhed: Op til 4 timer

Strømforsyning: 120 V (US), 220 - 240 V

Opladningstid for forældreenhed: Op til 10

timer

Tekniske specifikationer

Temperaturområde (drift): 0 - 40 °C

Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm
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