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SCD464

Kompaktní rodič. jednotka
Užijte si naprostou svobodu a volnost pohybu po celém domě i jeho okolí s malou a mobilní jednotkou pro

rodiče, která je vybavena sponou na pásek. Můžete se volně pohybovat po domě, ale budete stále na doslech,

kdyby vás dítě potřebovalo. S digitálním potvrzením signálu.

Naprostý pocit bezpečí

Minimální rušení z jiných monitorovacích zařízení

Zvuky, které dítě vydává, jsou znázorněny pomocí kontrolek.

Indikuje nepřetržité spojení mezi oběma jednotkami.

Nastavte zvuk na rodičovské jednotce, aby vyhovoval v každé situaci.

Rozsvítí se, když je třeba dobít nebo vyměnit baterie.

Dokonalá mobilita v domě i okolo domu

Malá mobilní rodičovská jednotka umožňuje volný pohyb po domě.

Zajistí bezpečný příjem v domě i okolo domu

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

Pohodlí pro vás i vaše dítě

Nastavte citlivost na dětské jednotce, aby odp. jakékoli situaci
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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.

 

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 vybitých baterií

Indikátor zapnutí

Kontrolky úrovně zvuku

Kontrola systému: Kontrolka funkce

akumulátorů, Varovná indikace funkce

systému, Kontrolka funkce systému

Ovládání hlasitosti

Příslušenství

Síťový adaptér: 2 x 9 V DC 200 mA

Baterie: 4 x baterie typu AA pro dětskou

jednotku, 3 x baterie typu AA pro rodičovskou

jednotku (nejsou součástí balení)

Spona na op.: Spona na opasek na jednotce

pro rodiče

Uživatelský manuál

Stručný návod

Spotřeba

Provozní doba při napájení baterií: 12 hodina

(hodiny)

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Koninklijke

Philips N.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání

2019‑04‑08

Verze: 2.2

www.philips.com

http://www.philips.com/

