
Analógový strážca detí s 2
rodičovskými jednotkami

 
S jednou detskou jednotkou
navyše

 

SCD486/00 Základné spojenie po celej domácnosti
Dve rodičovské jednotky pre lepšiu mobilitu

Náš nový rad analógových zariadení Philips AVENT na stráženie dieťaťa vám

prináša dokonale čistý zvuk s ovládaním hlasitosti, svetelné indikátory aktivované

zvukom a indikátory spojenia a slabej batérie. Môžete si preto byť vždy istí, že sa

dozviete, keď vás vaše dieťa bude potrebovať.

Výnimočne jasný zvuk

Upraviteľné nastavenia kanála pomáhajú potláčať rušenie

Variabilné ovládanie hlasitosti umožňuje začuť každé zachichotanie aj šepot

Pocit istoty, aj keď sa pohybujete

Štýlové ručné rodičovské jednotky s dosahom až 150 m

Obsahuje 2 rodičovské jednotky pre lepšiu mobilitu

Zvukom aktivované svetelné indikátory vás neustále informujú o zvukoch dieťaťa

Jednoduché svetelné a zvukové indikátory vám oznamujú, kedy ste pripojení

Jednoduché pripojenie, prídavné rodičovské jednotky pre dokonalú mobilitu
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Hlavné prvky

Upraviteľné nastavenia kanála

40 MHz analógová technológia ponúka

upraviteľné nastavenia kanálov, čo pomáha

eliminovať rušenie a dosahovať jasnejšie

spojenie s dieťaťom

Ovládanie hlasitosti so stlmením

Hlasitosť rodičovskej jednotky nastavte tak, aby

ste počuli aj ten najmenší chichot, mrmlanie

alebo čkanie. Môžete tiež

monitorovať bez zvuku pomocou funkcie

stlmenia. Zvukom aktivované svetelné

indikátory vám oznámia, keď vás dieťa bude

potrebovať.

Operačný dosah

S týmito štýlovými ručnými rodičovskými

jednotkami napájanými z batérií a dosahom až

150 m zostanete s dieťaťom v spojení, aj keď

ste ďaleko od detskej izby

Dve rodičovské jednotky

S dvoma rodičovskými jednotkami si môžete

jednu jednotku nechať pri posteli a druhú nosiť

cez deň so sebou alebo môže dieťa súčasne

počúvať aj váš partner.

Zvukom aktivované svetelné indikátory

Svetelné indikátory sa aktivujú, keď dieťa vydá

zvuk, takže aj pri zníženej alebo stlmenej

hlasitosti budete vedieť, keď vás dieťa bude

potrebovať

Indikátory pripojenia/vybitých batérií

Ako nevyhnutnosť pre pocit istoty vám svetelné

a zvukové indikátory oznámia, kedy ste

pripojení a v dosahu a pripomenú vám, že

batéria rodičovskej jednotky je slabá, takže

nedôjde k neočakávanému výpadku napájania.

Rodičovské jednotky s ľahkým pripojením

Pripojte viac rodičovských jednotiek v dvoch

jednoduchých krokoch a získate tak väčšiu

pohyblivosť v domácnosti aj v jej okolí.

Prídavné rodičovské jednotky sa predávajú

samostatne (SCD484)
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Technické údaje

Príkon

Prevádzkový čas batérie: 6 hodina(y)

Zdroj napájania: 110 – 240 V

Tuner/Príjem/Vysielanie

Frekvenčné pásmo: 40 MHz analógové

Počet kanálov: 2

Príslušenstvo

AC/DC adaptér: áno

DFU/používateľská príručka: áno

Vybavenie a vlastnosti

Indikácia slabej batérie: áno

Ovlád. hlasitosti: áno

Automatická výstraha stavu mimo rozsah: áno

Svetelná indikácia úrovne hlasitosti: áno

Technické špecifikácie

Prevádzkový rozsah teploty: 10 - 40 °C

Rozsah teploty skladovania: 10 - 40 °C

Logistické údaje

Rozmery F-boxu (Š x V x H): 250 x 100 x

300 mm

Vývojové stupne

Stupne: 0 – 6 mesiacov
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