
Monitor analogic

SCD469

Vă sună automat la telefon
Funcţionează ca un monitor obişnuit pentru copil. Dar, există situaţii în care aveţi nevoie de libertate

suplimentară pe care monitorul nu o asigură, de exemplu când lucraţi în grădină. Cu ajutorul monitorului Dial Up

puteţi comuta uşor în modul dial up

Relaxare absolută

Ridicaţi receptorul şi ascultaţi copilul

Extinde raza de recepţie la distanţă practic nelimitată

Indică conexiunea continuă dintre cele două unităţi

Flexibilitate totală

Pentru interferenţă redusă

Mobilitate absolută în casă şi în jurul casei

Când este utilizat ca un monitor obişnuit pentru copil, în spaţiu liber

Unitate pentru părinţi reîncărcabilă pentru minim 24 de ore de monitorizare.

Comoditate pentru dvs. şi copilul dvs.

Vedeţi sunetele bebeluşului chiar şi cu volumul închis

Vă oferă posibilitatea să vorbiţi cu copilul dvs.



Monitor analogic SCD469/00

Repere Specificaţii

Confirmare digitală a semnalului

Indică o conexiune continuă între unitatea

pentru copil şi unitatea pentru părinţi, folosind

indicatori de conectare vizuali şi sonori.

Funcţionează cu liniile fixe şi mobile

Flexibilitate totală

4 canale

Pentru interferenţă redusă

Indicator luminos al nivelului sonor pe

unitatea pentru părinţi

Uneori trebuie să "vedeţi" când copilul dvs.

plânge. Acest rând de LED-uri este un

indicator vizual clar.

 

Tuner/Recepţie/Transmisie

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

Număr de tonuri de control: 4

Ton de control: Digital

Rază maximă: 200 m

Număr de canale: 4

Comoditate

Avertizare automată lipsă semnal

Indicator baterie descărcată

Indicator alimentare

Controlul volumului

Accesorii

Adaptor CA/CC: 9V CC 200 mA

Baterii: 4 x AA pt. unit. copilului, neincluse

Clemă curea: Clemă pe unitatea parentală

Manual de utilizare

Ghid de utilizare rapidă

Alimentare

Tensiune baterie: 4,8 V

Alimentare: 230 V

Durată de funcţionare cu baterii: 12 ore
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