
Intercomunicador
DECT para bebé

SCD520/00

Temperatura certa, conforto completo
Zero interferências com a tecnologia DECT

Desfrute de completa paz de espírito com a nova gama da Philips AVENT de intercomunicadores para bebé.

Pode relaxar sabendo que o seu bebé está feliz mesmo quando sai do quarto.

Interferência zero

Tecnologia DECT garante zero interferências

Som limpo

Segurança com som de qualidade cristalina

Seleccione o melhor nível de ruído para o seu espaço envolvente

Luz LED para sinalizar níveis de ruído

Alcance de 330 m

Alcance extra amplo para mobilidade total

Até 24 horas de tempo de funcionamento antes de recarregar

Saiba sempre que está ligado

Conforto total

Controle a temperatura no quarto do bebé

Luz de presença e canções de embalar activadas remotamente

Mantenha-se ligado com a opção de resposta



Intercomunicador DECT para bebé SCD520/00

Destaques

Garantia de zero interferências

A tecnologia DECT garante zero interferências

de qualquer outro aparelho transmissor, como

outros intercomunicadores de bebé, telefones

sem fios e telemóveis. A encriptação de dados

proporciona uma ligação segura e privada,

para ter a certeza de que é a única pessoa que

pode ouvir o seu bebé

Alcance extra de funcionamento

Com um alcance de 330 m, um clipe para o

cinto e um fio para o pescoço, para que tenha

uma mobilidade total no interior e exterior da

casa

Tempo de funcionamento superior

A unidade dos pais pequena, recarregável e

sem fios permite-lhe deslocar-se livremente e

tem uma autonomia de 24 horas.

Luz LED para sinalizar ruído

As luzes são activadas para indicar o nível de

som no quarto do seu bebé. Mesmo com a

unidade dos pais com o som cortado, um

alerta sonoro avisa-o quando é alcançado um

determinado valor sonoro definido

Canções de embalar e luz de presença

O seu bebé poderá continuar inquieto depois

de o deitar. Ajude a acalmar e adormecer o

bebé com o brilho quente tranquilo da luz de

presença. Active-a através da unidade dos pais

ou do bebé. (A activação remota não está

disponível nos E.U.A.). Nada se compara a uma

delicada canção de embalar para acalmar um

bebé inquieto. A partir de qualquer divisão da

casa, pode escolher uma de 5 melodias

relaxantes para ajudar o seu bebé a adormecer

naturalmente em poucos instantes. (A

activação remota não está disponível nos

E.U.A.).

Comunicação nos dois sentidos

Por vezes, o seu bebé apenas precisa do som

tranquilizante da sua voz. Clicando uma vez

nesta função essencial, pode estabelecer uma

ligação com o seu bebé a partir de qualquer

ponto de sua casa

Apresentação digital da temperatura

O bebé não consegue controlar a sua

temperatura corporal tão bem como os adultos

e uma leve alteração de temperatura ou uma

humidade excessiva ou insuficiente podem

tornar o bebé inquieto. Um sensor electrónico

de temperatura especial irá alertá-lo

imediatamente, através do visor digital na

unidade dos pais, caso o quarto do seu bebé

fique demasiado quente ou demasiado frio
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Especificações

Especificações Técnicas

Limites de temperatura em funcionamento:

10 - 40 °C

Limites de temperatura arrumado: 10 - 40 °C

Sintonizador/recepção/transmissão

Banda de frequência: DECT

Selecção automática de canais

Número de canais: 120

Comodidade

Aviso automático de fora de alcance

Indicação de carga

Indicação de bateria fraca

Luzes do nível sonoro

Controlo do volume

Controlo da sensibilidade

Acessórios

Transformador CA/CC

Pilhas

Clipe para o cinto

DFU/manual do utilizador

Manual de início rápido

Base de carga para unidade dos pais

Fio para o pescoço

Alimentação

Tempo de carga: 8 hora(s)

Fonte de alimentação: 220 - 240 V

Fonte de alimentação: 120 V (E.U.A.)

Tempo de funcionamento a pilhas: 24 hora(s)

Dados logísticos

Dimensões da caixa-F (L x A x P): 220 x 156 x

94 mm

Fases de desenvolvimento

Fases: Gravidez, 0 - 6 meses

* Este produto está disponível nos EUA e no Canadá

apenas com escala em Fahrenheit.
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