
 

Бебефон DECT

SCD530/00

Здрав климат, пълно удобство
Гарантира липса на смущения с технологията DECT

Осигурете си пълно спокойствие с новата серия DECT бебефони Philips AVENT, с които можете да си почивате с увереност,

че бебето ви се чувства добре дори когато сте извън стаята.

Нулеви смущения

Технологията DECT гарантира нулеви смущения

Кристално чист звук

Спокойствие с кристално чист звук

Изберете най-доброто ниво на звука за мястото, където се намирате

Светодиодите светват, за да обозначат нивото на звука

Обхват 330 м

Изключително голям обхват за пълна мобилност

До 24 часа време на работа преди презареждане

Винаги бъдете сигурни, че сте свързани

Максимално удобство

Следете влажността и температурата в стаята на бебето

Активирани от разстояние нощна светлина и приспивни песни

Останете във връзка с функцията за отговор
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Акценти

Гарантирано без смущения

Технологията DECT гарантира нулеви смущения от

всякакви други предавателни устройства, като други

бебефони, безжични и мобилни телефони.

Шифроването на данните осигурява защитена и

конфиденциална връзка, така че да сте сигурни, че

само вие можете да чуете бебето

Завишено време на работа

Малкото, акумулаторно родителско устройство ви

дава свободата да се движите без кабели за време до

24 часа, преди да е необходимо зареждане.

Сензор за влажност и температура

Комбинираният сензор за влажност и температура

ви позволява да следите условията в стаята на

бебето. Бебето не може да регулира телесната си

температура толкова добре, колкото вие можете, и

само малка промяна в температурата и твърде много

или твърде малко влажност могат да го направят

неспокойно. Специалният комбиниран сензор за

влажност и температура ще ви предупреди веднага

чрез цифровия дисплей на родителското устройство,

ако условията в стаята на бебето се променят.

Следете изцяло условията в стаята на бебето

Светодиодите светват, за да обозначат звука

Индикаторите се активират, за да обозначат нивото

на звука в стаята на бебето. Дори и когато звукът на

родителското устройство е изключен, вибрираща

звукова аларма ще ви предупреди при достигане на

зададено ниво на звука

Разширен работен обхват

С обхват от 330 м, щипка за колан и лента за врат,

така че можете да сте напълно мобилни в и около

дома. Универсалната чанта за носене пази бебефона,

когато сте далеч от къщи

Регулируема чувствителност към звук

Позволява ви да регулирате силата на звука, за да

чувате всеки смях, гукане и хълцане

Приспивни песнички и нощно осветление

Бебето може да остане неспокойно след като го

сложите да спи. Можете да спомогнете за

успокояването му, за да заспи, с топлото успокояващо

сияние на нощната светлина, която може да бъде

активирана от родителското устройство или от

устройството за бебето. (Активирането от

разстояние не се предлага в САЩ) Нищо не може да

успокои разтревоженото бебе по-добре от нежна

приспивна песен. От всяка стая в къщата можете да

изберете една от пет успокояващи мелодии, които

помагат на бебето да заспи бързо и лесно.

(Активирането от разстояние не се предлага в САЩ)

Двупосочна комуникация

Понякога всичко, от което се нуждае вашето бебе, е

успокояващият звук на гласа ви. С едно натискане на

бутон за тази основна функция можете да се

свържете с бебето от всяко място в къщата
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* Това изделие се предлага в САЩ и Канада с настройки само по

Фаренхайт.
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