
Аналогов бебефон

SCD464

Компактно родителско устройство
Възползвайте се от пълната свобода и мобилност в и около дома си с щипката за колан или лентата за врат за устройството

при родителя. Позволява свободно да се движите около дома си благодарение на малкия си размер, като все пак ще чувате

кога бебето ви има нужда от вас. С цифрово потвърждение на сигнала.

Пълно спокойствие

Минимални смущения от други бебефони

Използва светлини, за да показва кога бебето издава звук.

Показва непрекъсната връзка между двете устройства.

Настройване на силата на звука на родителското устройство според всякакви ситуации.

Светва при необходимост от зареждане или подмяна на батериите.

Пълна свобода на движение в къщата и наоколо

Малко и мобилно устройство при родителя за свободно движение около дома.

Осигурява сигурно приемане в и около дома ви

Щипка за колан и лента за врат за удобството на свободните ръце.

Удобство за вас и за детето ви

Настройване на чувствителността към звук на устройството за бебето според всякакви ситуации



Аналогов бебефон SCD464/00

Акценти Спецификации

16 канала

Минимални смущения от други бебефони

Малко и мобилно устройство при родителя

Позволява свободно да се движите около дома си

благодарение на малкия си размер, като все пак ще

чувате кога бебето ви има нужда от вас.

 

Тунер/приемане/предаване

Честотна лента: 40 675 - 40 690 MHz

Пилотен тон: Цифров

Максимален обхват: 200 м

Брой канали: 16

Удобство

Автоматично предупр. "извън обсег"

Индикатор за изтощена батерия

Индикатор за захранване

Светлини за нивото на звука

Проверка на системата: Индикатор за проверка на

батерията, Аларма на проверката на системата,

Лампа за проверка на системата

Регулиране на силата на звука

Аксесоари

AC/DC адаптер: 2x 9V постоянен ток 200mA

Батерии: 4 x AAA за устр. при бебето, 3 x AA за

родителското устройство (не са вкл.)

Щипка за колан: Щипка за колан за устр. при

родителя

Ръководство за потребителя

Ръководство за бързо инсталиране

Мощност

Време на работа на батерии: 12 час(а)
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