
pelare pe telefonul dvs. + monit
A or
obișnuit pentru copii
Asiguraţi-vă o libertate de mișcare mai mare în interiorul și în jurul casei și grădinii cu 

monitorul dial-up de siguranţă. Monitorul dial-up este un sistem de supraveghere 

pentru copii care dispune de posibilitatea de a se conecta la telefon atunci când copilul 

plânge.

Fiabilitate și lipsă de griji
• Apelare pentru a asculta și a vorbi cu copilul dvs.
• Numărul mare de canale reduce riscul interferenţelor
• Unitatea vă reapelează dacă linia este ocupată
• Codul PIN previne ascultarea copilului de către alţi apelanţi
• Acest indicator vă arată când trebuie să înlocuiţi bateriile.
• Tonul digital reduce interferenţele cu alte dispozitive.
• Sistemul digital verifică dacă monitorizarea funcţionează corespunzător

Flexibilitate în monitorizarea copiilor
• Purtaţi unitatea parentală cu dvs. în interior și în jurul casei.
• Distanţă maximă de operare între unităţi, fără obstacole

Creșteţi o dată cu copilul dvs.

Comoditate pentru dvs. și copilul dvs.

Confort pentru bebelușul dvs.
Philips
Monitor dial-up pentru 
copii
SBCSC469
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Tuner/Recepţie/Transmisie
• Interval de frecvenţe: 40,675 - 40,690 MHz
• Număr de tonuri pilot: 16
• Ton pilot: Digital
• Rază maximă: 200 m
• Număr de canale: 4

Confort
• Avertizare aut. lipsă semnal
• Indicator baterie descărcată
• Indicator alimentare
• Controlul volumului

Accesorii
• Adaptor CA/CC: 9V CC 200 mA
• Baterii: 4 x AA pt. unit. copilului, neincluse
• Clemă pentru talie: Clemă pe unitatea parentală
• Manual de utilizare

Alimentare
• Tensiune baterie: 4,8 V
• Durată de funcţionare cu baterii: 12 hr
•
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pelare pentru verificarea copilului
ând sunteţi în grădină, la un vecin sau cu treabă în altă 
ameră din casă, puteţi efectua un apel pentru a 
erifica ce face copilul dvs., sau puteţi să îi spuneţi chiar 
âteva cuvinte.

umăr de canale
electarea canalelor reduce semnificativ riscul 
nterferenţelor cu alte aparate de monitorizare aflate în 
ecinătate.

eapelare automată
nitatea copilului reapelază în continuu, până la 
onectare.

od de securitate pentru răspuns
ând utilizaţi monitorul în modul Apelare, unitatea 
opilului este conectată la reţeaua telefonică publică. 
uteţi telefona pentru a asculta copilul și a-i vorbi. Din 
otive de securitate și intimitate, pentru a putea 
sculta trebuie să introduceţi codul PIN.

ndicator "Baterie descărcată"
entru a ști din timp când trebuie reîncărcate sau 
nlocuite bateriile.

on digital pentru comunicare
onul special transmis odată cu semnalul audio reduce 
ansele de interferenţă cu alte dispozitive fără fir.

istem de verificare digital
ărinţii vor fi avertizaţi prin semnale auditive și vizuale 
tunci când legătura dintre unitatea copilului și unitatea 
arentală nu mai este posibilă.

tilizare în casă și în apropiere
urtând unitatea parentală cu dvs. în casă și în 
propiere, rămâneţi în contact cu copilul, având 
osibilitatea de a răspunde rapid în cazul în care acesta 
re nevoie de dvs.

ază de acţiune în aer liber
istanţa de operare este mai mare într-un spaţiu liber, 

ără obstacole, deci puteţi lua unitatea parentală cu dvs. 
n grădină sau până la vecini, fără a întrerupe contactul.

pelare telefonică
raţie unităţii copilului care are atât funcţie de 
onitorizare, cât și funcţie de apelare telefonică, vă 
uteţi auzi bebelușul oriunde v-aţi afla în casă sau 
rădină. Acţionând bidirecţional, echipamentul vă 
pelează atunci când copilul plânge și vă permite să 
pelaţi unitatea copilului pentru a asculta sau liniști 
opilul cu câteva cuvinte.

ază de încărcare
aza de încărcare vă oferă posibilitatea - atunci când 
cumulatorii sunt complet reîncărcaţi - de a menţine 

egătura cu copilul dvs. atunci când vă aflaţi în 
mprejurimile casei, fiind și un punct convenabil pentru 
ăstrarea unităţii parentale și pentru pregătirea 
cesteia pentru utilizare.

fișaj LCD pe unitatea copilului
fișajul LCD de pe unitatea copilului afișează informaţii 
espre sistemul de monitorizare. Pictogramele afișate 

ndică dacă liniile telefonice principală și publică sunt 
isponibile. Puteţi programa numărul care va fi apelat 

atunci când copilul începe să plângă.

Controlul volumului
Un potenţiometru rotativ setează volumul la nivelul 
preferat de dvs.

emorie pentru numere telefonice
entru a nu trebui să reintroduceţi de fiecare dată 
umărul de apelare, aveţi la dispoziţie posibilitatea de 
 programa 5 numere de telefon.
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Specificaţii tehnice Caracteristici principale produs

Monitor dial-up pentru copii
  


