
Αναλογική οθόνη

SCD468

Συμπαγής και επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα
με βάση φόρτισης

Απολαύστε την απόλυτη ελευθερία και κινητικότητα μέσα στο σπίτι σας και γύρω από αυτό με τη μικρού μεγέθους, κινητή και

επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα με κλιπ ζώνης. Μετακινηθείτε ελεύθερα γύρω από το σπίτι ενώ εξακολουθείτε να ακούτε πότε

σας χρειάζεται το μωρό σας. Με επιβεβαίωση ψηφιακού σήματος..

Χαρίζει ασφάλεια και σιγουριά

Ελάχιστες παρεμβολές από άλλες συσκευές παρακολούθησης

Χρησιμοποιεί φωτεινές ενδείξεις για να σας υποδείξει εάν το μωρό κάνει θόρυβο.

Υποδεικνύει συνεχή σύνδεση μεταξύ των δύο μονάδων.

Ανάβει όταν οι μπαταρίες χρειάζονται επαναφόρτιση ή αντικατάσταση.

Απόλυτη φορητότητα μέσα στο σπίτι και γύρω από αυτό

Μικρού μεγέθους, φορητή μονάδα γονέα για να μετακινείστε ελεύθερα γύρω από το σπίτι.

Εξασφαλίζει ασφαλή λήψη μέσα στο σπίτι και γύρω από αυτό

Επαναφορτιζόμενη συσκευή παρακολούθησης χωρίς καλώδια παντού

Κλιπ ζώνης και καλώδιο λαιμού για πρακτικότητα hands-free.

Άνεση για εσάς και το μωρό σας

Προσαρμόστε την ένταση ήχου της μονάδας γονέα για κάθε περίσταση.

Προσαρμόστε την ευαισθησία της μονάδας μωρού για κάθε περίσταση

Καθησυχαστικές λέξεις

Η απαλή λάμψη του καθησυχάζει το μωρό εάν ξυπνήσει
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Χαρακτηριστικά Προδιαγραφές

16 κανάλια

Ελάχιστες παρεμβολές από άλλες συσκευές

παρακολούθησης

Μικρού μεγέθους, φορητή μονάδα γονέα

Σας δίνει τη δυνατότητα να μετακινείστε ελεύθερα

γύρω από το σπίτι χάρη στο μικρό της μέγεθος, αλλά

και να ακούτε το μωρό σας όποτε σας χρειάζεται.

Ακτίνα λήψης έως και 200 μέτρα

Εξασφαλίζει ασφαλή λήψη μέσα στο σπίτι και γύρω

από αυτό

Μονάδα γονέα χωρίς καλώδια

Επαναφορτιζόμενη συσκευή παρακολούθησης χωρίς

καλώδια παντού

Καθησυχαστικό νυχτερινό φως

Η απαλή λάμψη του καθησυχάζει το μωρό εάν

ξυπνήσει

 

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

Ζώνη συχνοτήτων: 40.675 - 40.690 MHz MHz

Αριθμός πιλοτικών τόνων: 16

Πιλοτικός τόνος: Ψηφιακό

Μέγιστη ακτίνα λήψης: 200 m

Αριθμός καναλιών: 16

Ευκολία

Αυτόματη προειδοποίηση εκτός εμβέλειας

Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας

Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας

Ένδειξη λειτουργίας

Έλεγχος έντασης ήχου

Αξεσουάρ

Τροφοδοτικό AC/DC: 2 x 9V DC 200mA

Μπαταρίες: Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες 3 x AAA,

μονάδα γονέα (περιλαμβάνονται)

Κλιπ ζώνης:

Κλιπ ζώνης στη μονάδα γονέα

Εγχειρίδιο χρήσεως

Οδηγός γρήγορης έναρξης

Ρεύμα

Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 12 ώρα(ες)
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