
DECT-babyvakt

 

Temperaturvarning

 

SCD520/00

Rätt temperatur, fullständig bekvämlighet

Garanterat störningsfritt med DECT-teknik

Känn dig helt trygg med Philips Avents nya sortiment av DECT-babyvakter. Du kan

slappna av och känna dig säker på att ditt barn har det bra även när ni inte är i

samma rum.

Inga störningar

DECT-teknik för garanterat störningsfri användning

Kristallklart ljud

Försäkring med kristallklart ljud

Välj den bästa ljudnivån för omgivningen

Lysdioder tänds för att visa ljudnivå

330 m räckvidd

Extra lång räckvidd för total rörlighet

Kan användas i upp till 24 timmar innan du behöver ladda batteriet

Känn dig trygg i förvissningen om att du alltid är ansluten

Fullständig komfort

Mät temperaturen i barnets rum

Nattlampa och vaggsånger med fjärraktivering

Skapa kontakt med samtalsfunktion



DECT-babyvakt SCD520/00

Funktioner

Garanterat störningsfritt

DECT-teknik garanterar att det inte förekommer

störningar från andra sändningsprodukter, till

exempel andra babyvakter, sladdlösa telefoner

och mobiltelefoner. Datakryptering ger säker

och privat anslutning, så att du kan vara säker

på att du är den enda som kan höra ditt barn.

Utökad användningsräckvidd

Räckvidd på 330 m, bälteshållare och halsrem

ger fullständig rörlighet i och omkring hemmet

Överlägsen användningstid

Den lilla uppladdningsbara föräldraenheten

ger den frihet som mobil sladdlös användning

ger, i upp till 24 timmar, innan enheten

behöver laddas på nytt

Lysdioder tänds för att visa ljud

Lampor tänds för att visa ljudnivån i barnets

rum. Även när ljudet är avstängt för

föräldraenheten avges en varningssignal när

ljudet når en viss ljudnivå (som du anger).

Vaggsånger och nattlampa

Det kan vara svårt att få barnet att komma till ro

när det är läggdags. Det varma lugnande

skenet från nattlampan gör det lättare för

barnet att komma till ro och somna in. Lampan

aktiveras från föräldra- eller babyenheten. Det

finns inget som lugnar ett oroligt barn så bra

som en vaggvisa. Var du än befinner dig i

huset kan du välja mellan fem lugnande visor,

så att ditt barn kan komma till ro på nolltid.

Tvåvägskommunikation

Ibland behöver ditt barn bara få höra det

lugnande ljudet av din röst. Med den här

viktiga funktionen behöver du bara klicka och

sedan kan du prata med ditt barn, oavsett var

du befinner dig i hemmet.

Digital temperaturvisning

Ditt barn kan inte reglera sin kroppstemperatur

lika effektivt som du och en liten

temperaturförändring kan göra barnet oroligt.

En särskild elektronisk temperatursensor visar

omedelbart en varning, i det digitala

teckenfönstret på föräldraenheten, om barnets

rum blir för varmt eller för kallt.
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Specifikationer

Tekniska specifikationer

Drifttemperatur: 10 - 40 °C

Förvaringstemperatur: 10 - 40 °C

Mottagare/mottagning/sändning

Frekvensband: DECT

Automatiskt kanalval

Antal kanaler: 120

Bekvämlighet

Automatisk räckviddsvarning

Indikering vid batteriladdning

Indikator för låg batterinivå

Ljudnivålampor

Volymkontroll

Känslighetskontroll

Tillbehör

Nätadapter

Batterier

Bälteshållare

Användarhandbok

Snabbstartguide

Laddningsenhet för föräldraenhet

Halsrem

Effekt

Laddningstid: 8 timmar

Strömförsörjning: 220 - 240 V

Strömförsörjning: 120 V (USA)

Drifttid för batteri: 24 timmar

Logistisk information

F-låda, mått (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Utvecklingsstadier

Stadier: Graviditet, 0–6 månader

* Den här produkten finns endast med Fahrenheit-

inställningar i USA och Kanada.
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