Digitale
videobabyfoon
Privacy en veiligheid (A-FHSS)
3,5 inch kleurenscherm, 2x
zoom
Slaapliedjes, nachtlampje,
temp.
Terugspreekfunctie en
vibratiemodus

SCD841/26

Altijd in contact met uw baby
Privacy en veiligheid met A-FHSS-technologie
De Philips Avent SCD841 biedt altijd een veilige privéverbinding met je baby. Hoor
je baby met perfecte geluidskwaliteit en zie hem of haar duidelijk op het
kristalheldere 3,5 inch LCD-scherm, zowel overdag als 's nachts.
Beveiligde verbinding
Beveiligde verbinding met adaptieve FHSS-technologie
3,5 inch scherm in hoge resolutie met kristalhelder nachtzicht
Hoor je baby met helder geluid
Energiebesparende ECO-modus met verbindingsindicatie
Vrijheid, ﬂexibiliteit en geruststelling
Bereik tot 300 meter*
Uitstekende gebruiksduur voor bewaking 's nachts
Geruststellend nachtlampje en slaapliedjes om je kleintje te kalmeren
Praat op afstand tegen je baby
Vibratiemodus voor een subtiele meldingen
Kies het beste geluidsniveau voor de omgeving
Betrouwbaar en geruststellend
Weet dat je verbinding hebt met de LED-meldingen
Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten

Digitale videobabyfoon

SCD841/26

Kenmerken
Beveiligde en adaptieve FHSS

ECO-modus maken wordt de audio- en
videoverbinding uitgeschakeld en maken de
units alleen verbinding als de baby geluid
maakt.
Bereik 300 meter

Gevoeligheidsregeling
Met deze optie kunt u de
microfoongevoeligheid van de babyunit
instellen. De microfoongevoeligheid bepaalt
welk geluidsniveau door de babyunit wordt
opgevangen. U zult bijvoorbeeld willen kunnen
horen als uw baby huilt, maar minder
geïnteresseerd zijn in het gebrabbel.
Terugspreken

Unieke handsetkoppeling voor een
afgeschermde, beveiligde verbinding met uw
baby. In combinatie met de nieuwe adaptieve
FHS (Frequency Hopping Spread Spectrum)technologie voor minimale interferentie.
3,5 inch kleurenscherm met 2x zoom

Bereik binnen tot 50 meter*, buiten tot 300
meter*.
Gebruiksduur: tot 10 uur
Met de handige oplaadbare ouderunit kunt u
uw baby tot wel 10 uur draadloos horen voordat
u de unit opnieuw moet opladen.
Nachtlampje en slaapliedjes

Zie uw baby dag en nacht, met kristalhelder
infraroodnachtzicht dat automatisch wordt
ingeschakeld in het donker. Geniet van uw
slapende baby met het extra grote 3,5 inch
kleurenscherm in hoge resolutie. Met 2x
digitale zoom en bewegen voor extra
geruststelling zodat u uw baby goed in de
gaten kunt houden.

Soms is het geruststellende geluid van uw
stem het enige dat uw baby nodig heeft. Met
één druk op de knop schakelt u deze
essentiële functie in en kunt u overal in huis
met uw baby communiceren.
Altijd bereikbaar
U weet altijd wanneer de monitor binnen
bereik is en is verbonden. De ouderunit
waarschuwt u wanneer uw monitor buiten
bereik is of wanneer de batterij bijna leeg is
zodat u altijd verbonden bent met uw baby.
Temperatuursensor

Perfect helder geluid en beeld
Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt
bijzonder duidelijk. U kunt uw baby niet alleen
zien, maar ook horen met kristalhelder geluid
van hoge kwaliteit.

Een rustig slaapliedje en de rustgevende gloed
van een warm nachtlampje zijn de beste
manieren om een onrustige baby te kalmeren.
Vanuit iedere kamer in huis kunt u kiezen uit
een van de 5 ontspannende deuntjes en het
nachtlampje aanzetten, die uw baby in een
mum van tijd naar dromenland brengen.

ECO-modus

Trilalarm
Met de temperatuursensor kun je het klimaat in
de babykamer monitoren. Je baby kan zijn
lichaamstemperatuur niet zo goed regelen als
jij, en een kleine schommeling in de
temperatuur kan ervoor zorgen dat je baby
onrustig wordt. Een speciale
temperatuursensor waarschuwt je onmiddellijk
via het digitale display op de ouderunit als het
klimaat in de babykamer verandert.

Schakel de ECO-modus in om het
stroomverbruik te verlagen wanneer uw baby
rustig is, terwijl u toch verbonden blijft met uw
baby via de unieke verbindingsindicatie. In de

Personaliseer de alarminstellingen en word
gewaarschuwd door een stille en subtiele
trilling van de ouderunit.
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Speciﬁcaties
Kenmerken
Instelbare geluidsgevoeligheid
Aanpasbare kijkhoek
Android, iOS, compatibel met tablet: Nee
De modus voor alleen audio
Automatisch infrarood nachtzicht
Babyunit werkt op batterijen en netspanning:
Alleen netspanning
Back-upbatterijfunctie babyunit: Nee
Gebruikstijd van batterij ouderunit: Maximaal
10 uur
Riemclip
Helderheidsregeling
Geruststellende nachtlamp
Digitale beeldtechnologie: Ja, adaptieve FHSS
Digitale zoomfunctie: Ja, 2x
Energiebesparende ECO-modus: ECO-modus
met verbindingsindicatie

Draagbaar en oplaadbaar: Ja, ouderunit
Bereik binnenshuis tot: 50 m
Indicatie voor verbinding en binnen bereik
Waarschuwing batterij bijna leeg/geen
verbinding
Slaapliedjes: Ja, 5x
Menustijl: Pictogrammen en tekst
Opladen via mini-USB
Bereik buitenshuis tot: 300 m
Afgeschermd en beveiligd: Ja, adaptieve FHSS
TalkBack-functie
Temperatuursensor
Vibratiemodus
LCD-scherm: 3,5 inch kleur
Stemactivatiescherm: Ja, VOX-modus
Ouderunit werkt op batterijen en netspanning
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Comfort
Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing
Batterij-oplaadindicatie
Batterij bijna leeg-indicatie
"Apparaat aan"-indicatie
Volumeregeling
Gevoeligheidsinstellingen
Wandmontage mogelijk
Vermogen
Stroomvoorziening: 100 – 240 V / 50 - 60 Hz
Tuner/ontvangst/transmissie
Frequentieband: 2,4 GHz

* Het bereik van de babyfoon hangt af van de omgeving
en factoren die interferentie veroorzaken.

