
 

Intercomunicador
DECT para bebé

 
100% privado, zero
interferências

Som limpo

Até 24 horas de monitorização

Projector de luz de presença
estrelas

 

SCD735/00

A ligação mais fiável ao seu bebé
100% privado, com zero interferências

O nosso intercomunicador SCD735 proporciona-lhe mais flexibilidade com um

som nítido e até 24 horas de monitorização antes de voltar a carregar. Inclui uma

ampla variedade de funcionalidades calmantes e repousantes. O seu bebé vai

adorar o projetor de luz de céu estrelado!

Ligação fiável e tranquilidade constante

Tecnologia DECT garante zero interferências e 100% de privacidade

Som limpo graças à tecnologia DECT

Modo de poupança de energia ECO inteligente para transmissão mínima

Saiba quando há ligação com alertas de luz LED

Controle a temperatura do quarto do seu bebé e defina alertas

Liberdade e flexibilidade

Alcance até 330 metros*

Mais flexibilidade com até 24 horas de monitorização

Modo noturno para diminuir a luminosidade do visor e o som

Estação de base para um carregamento prático

Para acalmar e adormecer

Acalme o seu bebé com o projetor de luz de presença em forma de estrelas

Luz de presença e canções de embalar reconfortantes para acalmar o seu pequenote

Converse com o seu bebé remotamente
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Destaques

100% privado, zero interferências

A tecnologia DECT proporciona uma ligação

segura e privada, para que possa ter a certeza

de que é a única pessoa a ouvir. Garante zero

interferências de outros dispositivos de

transmissão, como por exemplo, outros

intercomunicadores de bebé, telefones sem

fios e telemóveis.

Som limpo

A tecnologia DECT proporciona som limpo,

para que possa ouvir cada riso, palrar e soluço

com perfeita nitidez.

Modo ECO inteligente

O modo ECO inteligente exclusivo reduz

automaticamente a transmissão áudio e

aumenta a duração da carga. Quanto mais

próximo estiver do seu bebé, menos potência é

necessária para uma ligação perfeita.

Alcance até 330 metros*

*Alcance interior até 50 m, alcance exterior até

330 m.

Excelente tempo de funcionamento

A prática unidade recarregável e sem fios para

os pais permite-lhe mais flexibilidade com até

24 horas de monitorização antes de recarregar.

Saiba quando há ligação

5 luzes do nível de som para indicar o nível de

som no quarto do bebé, mesmo quando o som

da unidade dos pais está desligado. Com a

indicação da ligação, sabe sempre quando o

seu intercomunicador está dentro do alcance e

ligado. A unidade dos pais alertá-lo-á quando

o seu intercomunicador estiver fora do alcance

ou quando a carga estiver fraca, ajudando-o a

certificar-se de que está sempre ligado ao seu

bebé.

Projector de luz de presença estrelas

Ajude a acalmar e a adormecer o bebé com a

projeção de luz de presença com estrelas.

Ativação prática a partir da unidade dos pais

ou da unidade para bebés.

Modo noturno

Personalize as definições de alerta e seja

notificado pelo modo de vibração silencioso e

discreto. Mude facilmente para o modo noturno

premindo um botão para regular as luzes, o

visor e o som.

Luz de presença e 5 canções de embalar

Não há nada que se compare a uma suave

canção de embalar e ao brilho quente e

tranquilo de uma luz de presença para acalmar

um bebé agitado. Ponha a tocar um dos 5

temas relaxantes e ligue a luz de presença a

partir de qualquer ponto da casa. Ajude o seu

bebé a voltar a dormir sem esforço e num

instante.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Características

Tecnologia DECT

Modo de poupança de energia ECO

inteligente

Alcance no interior até: 50 m

Alcance no exterior até: 330 m

Saiba quando há ligação: Sim, com alertas de

luz LED

Luzes de ativação por som: 5 luzes LED

Luz de presença reconfortante

Canções de embalar

Função TalkBack

Sensor de temperatura

Modo noturno: Sim, diminui a luminosidade

do visor e o som

Modo de vibração discreto

Estação de carregamento

Projector de luz de presença estrelas

Unidade dos pais alimentada a pilhas e

corrente elétrica

Função de pilha de reserva da unidade do

bebé

Funcionalidades

Aviso automático de fora de alcance

Indicação de carga

Indicação de bateria fraca

Controlo da sensibilidade do microfone

Luzes do nível sonoro

Volume ajustável

Controlo da luminosidade

Ecrã LCD

Incluído

Unidade para bebés

Pilhas: 2 pilhas AA

Pilhas para a unidade para bebés: Não

Clipe para o cinto

Base de carga

Unidade dos pais

Adaptador de corrente: 2x

Transmissão

Seleção automática de canais

Banda de frequência: DECT

Potência

Tempo de funcionamento na unidade dos

pais: Até 24 horas

Fonte de alimentação: 120 V (E.U.A.), 220 -

240 V

Tempo de carregamento da unidade dos pais:

Até 10 horas

Especificações técnicas

Limites de temperatura em funcionamento:

0-40 °C

Dados logísticos

Dimensões da caixa-F (L x A x P): 220 x 156 x

94 mm
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