
Аналогов бебефон

SCD469

Автоматично позвънява на телефона ви

Работи като обикновен бебефон. Но има моменти, когато ви е нужна допълнителна свобода, която обикновеният бебефон

не може да осигури, например когато сте в двора. С бебефона с набиране можете лесно да превключите в режим на

набиране.

Пълно спокойствие

Вдигнете телефона и чуйте детето си

Разширете радиуса на приемане до практически неограничено разстояние

Показва непрекъсната връзка между двете устройства.

За пълна гъвкавост

За по-малко смущения

Пълна свобода на движение в къщата и наоколо

Когато се използва като обикновен бебефон, на открито

Родителски блок с акумулаторни батерии за най-малко 24 часа наблюдение.

Удобство за вас и за детето ви

Виждате звука от бебето дори с изключен звук

Предвидена е възможността да говорите на бебето



Аналогов бебефон SCD469/00

Акценти Спецификации

Цифрово потвърждение на сигнала

Показва непрекъсната връзка между устройството

при бебето и устройството при родителя с визуални

и звукови индикатори за връзка.

Работи с фиксирани и мобилни телефони

За пълна гъвкавост

4 канала

За по-малко смущения

Светлинни индикатори за ниво на звука на

родителското устройство

Понякога е много полезно да "видите" кога вашето

бебе издава звуци. Тази редица от светлини ви

предоставя ясна визуална индикация.

 

Тунер/приемане/предаване

Честотна лента: 40 675 - 40 690

Брой на пилотните тонове: 4

Пилотен тон: Цифров

Максимален обхват: 200 м

Брой канали: 4

Удобство

Автоматично предупр. "извън обсег"

Индикатор за изтощена батерия

Индикатор за захранване

Регулиране на силата на звука

Аксесоари

AC/DC адаптер: 9 V постоянен ток 200 mA

Батерии: 4 x AA за устр. при бебето не са вкл.

Щипка за колан: Щипка за колан за устр. при

родителя

Ръководство за потребителя

Ръководство за бързо инсталиране

Мощност

Напрежение на батерията: 4,8 V

Захранващ блок: 230 V

Време на работа на батерии: 12 час(а)

 

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2019‑04‑08

Версия: 2.2

www.philips.com

http://www.philips.com/

