
 

DECT-babyfoon

 
100% privé, zonder interferentie

Kristalhelder geluid

Tot 24 uur toezicht

Nachtlampje met
sterrenprojectie

 

SCD734/26 De betrouwbaarste verbinding met je baby

100% privé, zonder enige interferentie

Met onze SCD734-babyfoon heb je kristalhelder geluid en heb je alle vrijheid

doordat je hem 24 uur kunt gebruiken voordat je hem moet opladen. Bevat onder

meer verschillende rustgevende functies en je baby zal de projector met

sterrenhemel helemaal geweldig vinden!

Betrouwbare verbinding en constante geruststelling

DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding

Kristalhelder geluid dankzij DECT-technologie

Energiebesparende, slimme ECO-modus voor zo min mogelijk transmissie

Weet dat je verbinding hebt met de LED-meldingen

Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten en stel meldingen in

Vrijheid en flexibiliteit

Bereik tot 330 meter*

Meer flexibiliteit met toezicht tot wel 24 uur**

Nachtvriendelijke modus om display en geluid mee te dimmen

Basisstation voor opladen

Rustgevend en slaapbevorderend

Kalmeer je baby met het sterrenhemelnachtlampje

Geruststellend nachtlampje en slaapliedjes om je kleintje te kalmeren

Praat op afstand tegen je baby



DECT-babyfoon SCD734/26

Kenmerken

100% privé, zonder interferentie

DECT-technologie zorgt voor een veilige

privéverbinding, zodat je er zeker van kunt zijn

dat je de enige bent die meeluistert en dat

andere zendapparaten, zoals andere

babyfoons en draadloze en mobiele telefoons,

geen storing veroorzaken.

Kristalhelder geluid

DECT-technologie zorgt voor kristalhelder

geluid, zodat je ieder lachje, murmeltje en

hikje duidelijk kunt horen.

Slimme ECO-modus

De unieke slimme ECO-modus minimaliseert

automatisch de audiotransmissie en vergroot

de batterijlevensduur. Hoe dichter je bij je baby

bent, des te minder vermogen er nodig is voor

een perfecte verbinding.

Bereik tot 330 meter*

*Bereik binnenshuis tot 50 m, bereik

buitenshuis tot 330 m.

Superieure gebruiksduur

De handige oplaadbare ouderunit geeft je

meer flexibiliteit met tot wel 24 uur toezicht

voordat je hem moet opladen.

De zekerheid van voortdurend contact

Vijf geluidsniveaulampjes geven het

geluidsniveau in de kamer van je baby aan,

zelfs als het geluid van de ouderunit is

gedempt. Met de verbindingsindicatie weet je

altijd wanneer je monitor binnen bereik en

verbonden is. De ouderunit waarschuwt je als

je monitor buiten bereik is of wanneer de

batterij bijna leeg is en helpt je ervoor te

zorgen dat je altijd verbonden bent met je

baby.

Nachtlampje met sterrenprojectie

Kalmeer je baby met de sterrenprojectie die je

vanaf de ouder- of babyunit kunt activeren.

Nachtvriendelijke modus

Personaliseer je meldingsinstellingen en

ontvang een bericht via de stille en subtiele

vibratiemodus. Schakel met één druk op de

knop over op de nachtmodus om het licht, de

display en het geluid te dimmen.

Nachtlampje en vijf slaapliedjes

Er gaat niets boven een rustig slaapliedje en

de kalmerende gloed van een nachtlampje om

een onrustige baby te kalmeren. Speel een van

de vijf ontspannende liedjes en schakel het

nachtlampje in vanuit elke kamer in huis. Je

baby valt moeiteloos weer in slaap.

Handige oplader

Laad de ouderunit eenvoudig op met het

basisstation. Zet het in je slaapkamer om 's

nachts op te laten of gebruik het overdag als

standaard.

Philips Green-logo

Met groene producten van Philips kunnen

kosten, energieverbruik en CO2-uitstoot

worden verminderd. Hoe? Deze producten

bieden aanzienlijk betere milieuprestaties in

een of meer van de Green Focal Areas van

Philips: Energieverbruik, Verpakking,

Schadelijke stoffen, Gewicht, Recycling en

Levensduur.



DECT-babyfoon SCD734/26

Specificaties

Kenmerken

DECT-technologie

Energiebesparende slimme ECO-modus

Bereik binnenshuis tot: 50 m

Bereik buitenshuis tot: 330m

De zekerheid van voortdurend contact: Ja,

met LED-meldingen

Lampjes met geluidsactivering: 5 LED-

lampen

Geruststellende nachtlamp

Kalmerende slaapliedjes

TalkBack-functie

Temperatuursensor

Nachtvriendelijke modus: Ja, dim display en

geluid

Subtiele vibratiemodus

Oplaadstation

Nachtlampje met sterrenprojectie

Ouderunit werkt op batterijen en netspanning

Back-upbatterijfunctie babyunit

Comfort

Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing

Batterij-oplaadindicatie

Batterij bijna leeg-indicatie

Geluidsgevoeligheidsregeling

Geluidsniveaulampjes

Regelbaar volume

Helderheidsregeling

LCD-scherm

Inclusief

Batterijen: 2 AA-batterijen

Stroomadapter: 2x

Babyunit

Ouderunit

Oplader

Riemclip

Batterijen voor babyunit: Nee

Verzending

Automatische kanaalselectie

Frequentieband: DECT

Vermogen

Gebruiksduur van ouderunit: Maximaal 24 uur

Stroomvoorziening: 120 V (VS), 220 - 240 V

Oplaadtijd van ouderunit: Maximaal 10 uur

Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur: 0 - 40 °C

Logistieke gegevens

Afmetingen F-doos (b x h x d): 220 x 156 x

94 millimeter
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