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SCD450

Dvě rodičovské jednotky
Oba rodiče zůstávají neustále v kontaktu s dítětem. Dvě rodičovské jednotky pro volnost pohybu bez ztráty

kontaktu s dítětem. Rodičovská jednotka je malá, mobilní a lze ji dobíjet; k dispozici je spona na opasek a

digitální potvrzení signálu.

Naprostý pocit bezpečí

Minimální rušení z jiných monitorovacích zařízení

Zvuky, které dítě vydává, jsou znázorněny pomocí kontrolek.

Indikuje nepřetržité spojení mezi oběma jednotkami.

Rozsvítí se, když je třeba dobít nebo vyměnit baterie.

Dokonalá mobilita v domě i okolo domu

Nyní mohou dítě monitorovat oba rodiče

Malá mobilní rodičovská jednotka umožňuje volný pohyb po domě.

Zajistí bezpečný příjem v domě i okolo domu

Bezšňůrové sledování kdekoli s možností dobíjení

Spona na opasek a šňůra na krk pro pohodlí a mobilitu.

Pohodlí pro vás i vaše dítě

Nastavte si hlasitost a citlivost zvuku podle situace

Utišující slova

Jemná záře upokojí dítě, když se vzbudí



Analogová elektronická chůva SCD450/00

Přednosti Specifikace

16 kanálů

Minimální rušení z jiných monitorovacích

zařízení

Malá mobilní rodičovská jednotka

Malá velikost umožňuje volný pohyb po domě.

Budete však stále na doslech, kdyby vás dítě

potřebovalo.

Dosah až 200 m

Zajistí bezpečný příjem v domě i okolo domu

Bezšňůrová jednotka pro rodiče

Bezšňůrové sledování kdekoli s možností

dobíjení

Uklidňující noční světlo

Jemná záře upokojí dítě, když se vzbudí

 

Tuner/příjem/vysílání

Frekvenční pásmo: 40,675 - 40,690 MHz

Pilotní tón: Digitální

Maximální dosah: 200 m

Počet kanálů: 16

Pohodlí

Automatická výstraha při překročení dosahu

Indikace nabíjení baterií

Indikace vybitých baterií

Indikátor zapnutí

Kontrolky úrovně zvuku

Kontrola systému: Kontrolka funkce

akumulátorů, Varovná indikace funkce

systému, Kontrolka funkce systému

Ovládání hlasitosti

Příslušenství

Síťový adaptér: 3 x baterie 9 V DC 200 mA

Baterie: Sada dobíjecích akumulátorů 3 x

AAA, malá rodičovská jednotka (souč.)

Spona na op.: Spona na opasek u obou rodič.

jednotek

Nabíječka: Nabíjecí základna pro jednotku pro

rodiče

Dokovací stanice: Pro malou rodičovskou

jednotku

Uživatelský manuál

Stručný návod

Spotřeba

Provozní doba při napájení baterií: 12 hodina

(hodiny)
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