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Niewielki, ładowany odbiornik
z podstawką ładującą

Ciesz się całkowitą wolnością i swobodą w domu i poza nim dzięki małemu, przenośnemu i ładowanemu

odbiornikowi z zaczepem na pasek. Teraz możesz poruszać się swobodnie w całym domu i wciąż słyszeć, kiedy

Twoje dziecko płacze. Dodatkowo urządzenie wyposażone jest w autoryzację sygnału cyfrowego.

Pełen komfort psychiczny

Minimalne zakłócenia z innych tego typu urządzeń

Wskaźniki zaczynają świecić, gdy dziecko wydaje dźwięki.

Sygnalizuje stałe połączenie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.

Sygnalizuje konieczność naładowania lub wymiany baterii.

Pełna mobilność w domu i wokół niego

Mały, przenośny odbiornik umożliwia swobodne poruszanie się po domu.

Zapewnia pewny odbiór w domu i w jego okolicy

Zasilane akumulatorowo, bezprzewodowe urządzenie monitorujące

Zaczep na pasek i pasek na szyję zapewniają wygodę użytkowania bez angażowania rąk.

Wygoda dla Ciebie i Twojego dziecka

Głośność odbiornika można regulować stosownie do sytuacji

Czułość nadajnika można regulować stosownie do sytuacji

Kojący głos

Ciepłe światło uspokaja dziecko po obudzeniu
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Zalety Dane techniczne

16 kanałów

Minimalne zakłócenia z innych tego typu

urządzeń

Mały, przenośny odbiornik

Dzięki swoim niewielkim rozmiarom pozwala

na swobodne poruszanie się po domu,

zachowując stałe połączenie z dzieckiem.

Zasięg do 200 m

Zapewnia pewny odbiór w domu i w jego

okolicy

Bezprzewodowy odbiornik

Zasilane akumulatorowo, bezprzewodowe

urządzenie monitorujące

Kojąca lampka nocna

Ciepłe światło uspokaja dziecko po obudzeniu

 

Tuner/Odbiór/Transmisja

Pasmo częstotliwości: 40,675–40,690 MHz

Liczba sygnałów kontrolnych: 16

Sygnał kontrolny: Cyfrowe

Maksymalny zasięg: 200 m

Liczba kanałów: 16

Udogodnienia

Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza

zasięg

Wskaźnik ładowania akumulatora

Wskaźnik niskiego poziomu naładowania

akumulatora

Wskaźnik zasilania

Regulator głośności

Akcesoria

Zasilacz sieciowy: Prąd stały 2 x 9 V, 200 mA

Baterie: 3 akumulatory AAA, odbiornik (w

zestawie)

Zaczep na pasek: Zaczep na pasek do

odbiornika

Instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi

Zasilanie

Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym:

12 godzin(y)

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie

bez powiadomienia. Znaki towarowe

są własnością Koninklijke Philips N.V.

lub własnością odpowiednich firm.

Data wydania

2019‑06‑26

Wersja: 2.2

www.philips.com

http://www.philips.com/

