
Monitor analogic

SCD464

Unitate parentală compactă
Bucuraţi-vă de libertate deplină şi mobilitate în şi în jurul casei cu unitatea parentală mică şi mobilă cu clemă

pentru curea. Vă permite să circulaţi liber în jurul casei şi să auziţi dacă bebeluşul are nevoie de dumneavoastră.

Cu confirmare digitală a semnalului.

Relaxare absolută

Interferenţe minime de la alte sisteme monitor

Utilizează leduri luminoase pentru a indica dacă bebeluşul face gălăgie.

Indică conexiunea continuă dintre cele două unităţi

Reglaţi volumul unităţii pentru părinţi pentru a corespunde oricărei împrejurări.

Se aprinde când bateriile trebuie reîncărcate sau înlocuite.

Mobilitate absolută în casă şi în jurul casei

Unitate pentru părinţi mică şi mobilă pentru a circula liber prin casă.

Asigură recepţia sigură în interiorul şi în jurul casei

Clemă de curea şi şnur pentru gât pentru confortul hands-free.

Comoditate pentru dvs. şi copilul dvs.

Reglaţi sensibilitatea unităţii pentru copil pentru a corespunde oricărei împrejurări



Monitor analogic SCD464/00

Repere Specificaţii

16 canale

Interferenţe minime de la alte sisteme monitor

Unitate pentru părinţi mică şi mobilă

Vă permite să vă deplasaţi liber prin casă,

mulţumită dimensiunilor reduse, putând totuşi

să auziţi când bebeluşul are nevoie de dvs.

 

Tuner/Recepţie/Transmisie

Interval de frecvenţe: 40,675 - 40,690 MHz

Ton de control: Digital

Rază maximă: 200 m

Număr de canale: 16

Comoditate

Avertizare automată lipsă semnal

Indicator baterie descărcată

Indicator alimentare

Leduri pt. nivelul sunetului

Verificare sistem: Indicator pt. verificarea

bateriei, Alarmă de testare a sistemului,

Indicator pt. verificarea sistemului

Controlul volumului

Accesorii

Adaptor CA/CC: 2x 9V CC 200 mA

Baterii: 4 x AA unitatea copil, 3 x AAA

unitatea pentru părinţi (nu sunt incluse)

Clemă curea: Clemă pe unitatea parentală

Manual de utilizare

Ghid de utilizare rapidă

Alimentare

Durată de funcţionare cu baterii: 12 ore
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