
warancja braku zakłóceń
G
Dzięki cy

Ciesz się stupr

bezpieczne po

komfort i bezp

pokoju dziecka

Pełen
• Funk
• Gwa
• Łado
• Sygn
• Urzą
• Wsk

Pełna
• Etui 
• Pase
• Mały
• Zasi

Kojąc
• W n
• Pięć
frowej technologii bezprzewodowej DECT

ocentową pewnością. Cyfrowa technologia bezprzewodowa DECT gwarantuje 

łączenie z Twoim dzieckiem bez żadnych zakłóceń. Aby zapewnić jeszcze większy 

ieczeństwo, odbiornik został wyposażony w funkcję monitorowania temperatury w 

.

 komfort psychiczny
cja monitorowania temperatury w pokoju dziecka.
rancja braku zakłóceń z innych urządzeń
wany odbiornik zapewnia co najmniej 24 godziny działania.
alizuje stałe połączenie pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem.
dzenie posiada funkcję mówienia do dziecka
aźniki zaczynają świecić, gdy dziecko wydaje dźwięki.

 mobilność w domu i wokół niego
podróżne chroni urządzenie podczas podróży.
k na szyję zapewnia mobilność i wygodę użytkowania bez angażowania rąk.
, przenośny odbiornik umożliwia swobodne poruszanie się po domu.
ęg do 300 m zapewnia pewny odbiór w domu i w jego okolicy

y głos
ocy łagodne światełka lampki działają uspakajająco na dziecko
 kołysanek ukołysze dziecko do snu
 

Philips
Elektroniczna niania DECT

SCD489



 

Dane techniczne
• Zakres temperatur eksploatacji: 0 .. 40 °C
• Zakres temperatur przechowywania: -20 .. 

+60 °C

Tuner/Odbiór/Transmisja
• Pasmo częstotliwości: DECT
• Automatyczny wybór kanału
• Liczba kanałów: 120

Udogodnienia
• Automatyczne ostrzeżenie o wyjściu poza zasięg
• Wskaźnik ładowania akumulatora
• Wskaźnik niskiego poziomu naładowania 

akumulatora
• Lampka nocna
• Wskaźnik zasilania
• Wskaźniki poziomu głośności
• Wskaźnik poprawnego działania: Wskaźnik 

naładowania akumulatorów, Alarm poprawnego 
działania, Wskaźnik poprawnego działania

• Regulator głośności

Akcesoria
• Zasilacz sieciowy: Prąd stały 2 x 9 V, 300 mA
• Baterie: 2 akumulatory AAA NiMH
• Zaczep na pasek
• Ładowarka: Podstawka ładująca do odbiornika
• Instrukcja obsługi: Duński/Norweski, 

Holenderski, Angielski, Fiński, Francuski, 
Niemiecki, Grecki, Włoski, Portugalski, 
Hiszpański, Szwedzki

Moc
• Czas ładowania: 16 godzin(y)
• Zasilanie: Zasilacz sieciowy
• Zasilanie akumulatorowe: nie
• Czas pracy na zasilaniu akumulatorowym: 

12 godzin(y)
•
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