
DECT-itkuhälytin

 
Kosteuden ja lämpötilan
hälytys

 
SCD535/00

Taatusti häiriötön ja varma yhteys
Äänen, lämpötilan ja kosteuden valvonta

Philips AVENT SCD535/00 DECT -itkuhälyttimen ansiosta tunnet olevasi lähellä lastasi, vaikka et olisikaan

samassa huoneessa. Uusi ECO-tila on ympäristöystävällisempi, mutta elintärkeä yhteys säilyy silti.

Taatusti häiriötön ja varma yhteys

DECT-tekniikka estää häiriöt ja takaa yksityisyyden

Energiaa säästävä ECO-tila

Kristallinkirkas ääni

Kristallinkirkas äänenlaatu tuo varmuutta

Valitse tilanteeseen sopivin äänenvoimakkuus

Merkkivalot ilmoittavat äänitasosta

330 m:n kantoalue

Ladattava langaton vanhemman yksikkö

Voit luottaa siihen, että yhteys säilyy

Toimii jopa 24 tuntia yhdellä latauksella

Täydellisen mukava

Tarkkaile lapsen huoneen ilmankosteutta ja lämpötilaa

Kauko-ohjauksella aktivoituva yövalo ja kehtolaulut

Puheominaisuus säilyttää yhteyden



DECT-itkuhälytin SCD535/00

Kohokohdat

ECO-tila

ECO-tilassa voit alentaa energiankulutusta ja

lähetystehoa

Häiriötön

DECT-tekniikka estää muista itkuhälyttimistä,

langattomista puhelimista tai

matkapuhelimista aiheutuvat häiriöt.

Turvallinen, salaustekniikalla suojattu yhteys

takaa yksityisyyden, joten vain sinä kuulet

oman lapsesi äänen

Ylivertainen käyttöaika

Pienikokoinen, ladattava vanhemman yksikkö

toimii langattomasti 24 tuntia ennen

uudelleenlataamista

Kristallinkirkas äänenlaatu tuo mielenrauhaa

Pieninkin äännähdys kuuluu selvästi. DECT-

tekniikka takaa laadukkaan, selkeän äänen,

joten kuulet lapsesi äänet aina, kun haluat

Kosteus- ja lämpötila-anturi

Kosteus- ja lämpötila-anturi valvoo vauvan

huoneen olosuhteita. Vauva ei itse pysty

säätelemään ruumiinlämpöään, joten pienikin

lämpötilamuutos saattaa saada vauvan

levottomaksi. Kosteus- ja lämpötila-anturi

lähettää automaattisesti ilmoituksen

vanhemman yksikön digitaaliseen näyttöön,

jos vauvan huoneen olosuhteet muuttuvat. Voit

siis valvoa vauvan huoneen olosuhteita

monipuolisesti

Ladattava vanhemman yksikkö

330 metrin toimintasäde, vyöpidike ja

kaulahihna mahdollistavat vapaan liikkumisen

kotona. Monipuolinen kantolaukku suojaa

itkuhälytintä matkoilla.

Kuuluvuusalueen ulkopuolella/varaus vähissä

Philips AVENT -itkuhälyttimen vanhemman

yksikkö hälyttää, kun virta on vähissä tai olet

kantoalueen ulkopuolella

Merkkivalot ilmoittavat, jos lapsi ääntelee

Merkkivalot syttyvät vauvan huoneesta

kuuluvan äänen voimakkuuden mukaan.

Vaikka vanhemman yksikkö olisi mykistetty, se

värisee ja siitä kuuluu merkkiääni, kun

määritetty äänitaso on saavutettu

Säädettävä ääniherkkyys

Voit säätää äänitasoa ja äänenvoimakkuutta

niin, että pienimmätkin äännähdykset kuuluvat
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Tekniset tiedot

Tekniset tiedot

Käyttölämpötila: 10 - 40 °C

Varastointilämpötila: 10 - 40 °C

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Taajuuskaista: DECT

Automaattinen kanavanvalinta: KYLLÄ

Kanavien määrä: 120

Käytön mukavuus

Automaattinen kantama-aluevaroitus: KYLLÄ

Latausilmaisin: KYLLÄ

Lataus vähissä -ilmaisin: KYLLÄ

Virranilmaisin: KYLLÄ

Äänenvoimakkuuden merkkivalot: KYLLÄ

Äänenvoimakkuuden säätö: KYLLÄ

Värinähälytys: KYLLÄ

Herkkyyden säätö: KYLLÄ

Lisätarvikkeet

Verkkolaite: KYLLÄ

Akut: KYLLÄ

Käyttöopas: KYLLÄ

Pikaopas: KYLLÄ

Latausteline vanhempien laitteessa: KYLLÄ

Vyöpidike, kaulanauha ja kantolaukku: KYLLÄ

Kaulahihna: KYLLÄ

Virta

Latausaika: 3 tunti(a)

Virtalähde: 220–240 V

Virtalähde: 120 V (US)

Käyttöaika akkuvirralla: 24 tunti(a)

Logistiset tiedot

Tuotepakkauksen mitat (L x K x S): 305 x 135 x

187 mm

Kehitysvaiheet

Vaiheet: Raskaus, 0–6 kuukautta
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