
 

Dect babyalarm Audio
med stjernehimmel

 
100 % privat tilslutning

Natlysprojektor med stjerner

Svarfunktion og MP3-
vuggeviser

Vibrationsalarm

 

SCD580/00

Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig

stjernehimmel

Tryghed og velbefindende for dig og dit barn

Philips testvindende sortiment af babyalarmer garanterer, at du altid kan overvåge

dit barn på en tryg måde. Somme tider har dit barn bare brug for at høre lyden af

din stemme, andre gange kan en beroligende vuggevise eller den hyggelige

stjernehimmel gøre, at dit barn falder til ro. Med perfekt tilslutning, en krystalklar

lyd, temperaturregulering, natlampe, hyggelig stjernehimmel, beroligende

vuggeviser og personlige notifikationsindstillinger kan både du og dit barn være

sikre på at sove roligere.

Trøster og beroliger dit spædbarn

Natlampeprojektor med stjerner hjælper barnet med at falde til ro

Behagelig natlampe og beroligende vuggeviser

Beroligende svarfunktion i babyalarmen

Pålidelig, sikker forbindelse og konstant tryghed

DECT-teknologi for garanteret uforstyrret og 100 % privat brug

Perfekt, klar lyd takket være DECT-teknologi

Energibesparende smart øko-indstilling

Lysindikatorer på forældreenheden viser lydniveauet ved dit barn

Babyalarmen viser altid status på tilslutningen

Kontrollerer luftfugtigheden og temperaturen i barnets rum

Frihed og fleksibilitet

Rækkevidde på op til 330 meter*

Overlegen driftstid op til 18 timer

Vibrationsindstilling i babyalarmen
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Vigtigste nyheder

Natlysprojektor med stjerner

De fleste forældre oplever ind imellem, at det

er svært at få deres barn til at sove. Mange børn

er stadig lidt urolige, når de bliver lagt i

seng. Natlampeprojektoren med stjerner og

andre figurer i DECT-babyalarmen kan

aktiveres fra både forældre- og barneenheden

og giver en flot og beroligende stjernehimmel i

rummet, når barnet skal sove.

Natlampe med MP3-stik

Mange børn har svært ved at sove om aftenen.

For at hjælpe dit barn til at falde i søvn har

DECT-babyalarmen en behagelig natlampe.

Det varme, bløde lys fra natlampen sammen

med de beroligende vuggeviser gør det lettere

for barnet at slappe af og falde i søvn.

Nul interferens med DECT

DECT-teknologien garanterer, at der ikke

forekommer interferens fra f.eks. andre

babyalarmer eller mobiltelefoner.

Datakryptering giver en sikker og privat

tilslutning, så du kan være sikker på, at det kun

er dig, der kan høre dit barn.

Perfekt, klar lyd

Hør den mindste pludren, leen eller hikken

med en klar og tydelig lydskarphed. DECT-

teknologien (Digital Enhanced Cordless

Telecommunications) i Avents babyalarmer

giver en krystalklar lyd af høj kvalitet, så du

kan være sikker på, at du altid kan høre dit barn

helt perfekt.

Smart ECO-tilstand

Smart Eco-funktion, som skåner både din

elregning og miljøet. Eco-indstillingen

reducerer automatisk den strøm, der kræves,

hvilket sparer på elforbruget. Jo nærmere

forældreenheden står på barneenheden, jo

mindre strøm kræves der.

Lydaktivering af 5 LED-indikatorer

Når der er lyd i barnets rum, viser lysindikatorer

på forældreenheden lydniveauet. Når

lydniveauet stiger, tændes flere

lysindikatorer. Funktionen gør det muligt at

følge med i, om der sker noget på barnets

værelse, også selv om forældreenheden er

indstillet på lydløs.

Konstant forbindelse

En pære på forældreenheden lyser rødt, når

barneenheden er uden for rækkevidde, eller

hvis batteriet er svagt. Du kan derfor være

sikker på at få et tydeligt varsel, hvis

tilslutningen ikke fungerer, eller batteriet er ved

at løbe tør.

Temperatur- og luftfugtighedssensor

Ved hjælp af den kombinerede fugtigheds- og

temperatursensor kan du kontrollere klimaet i

barnets rum. Dit barn kan ikke regulere sin

kropstemperatur lige så effektivt som dig, og en

lille temperaturændring, eller for høj eller for

lav luftfugtighed, kan gøre barnet uroligt. En

særskilt kombineret luftfugtigheds- og

temperatursensor afgiver straks et signal på

forældreenhedens display, hvis klimaet i

barnets rum ændrer sig. Du kan på den måde

let overvåge klimaet i barnets rum.

Rækkevidde på 330 m

Indendørs rækkevidde op til 50 meter *

Udendørs rækkevidde op til 330 meter *

Driftstid op til 18 timer

Den lille, genopladelige forældreenhed gør det

muligt at streame trådløst i op til 18 timer, før

genopladning er nødvendig.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter reducerer

omkostninger, energiforbrug og CO2-

udledning. Hvordan? De tilbyder en markant

miljømæssig forbedring på et eller flere af

Philips' grønne fokusområder -

energieffektivitet, emballage, farlige stoffer,

vægt, genbrug og bortskaffelse samt garanteret

lang levetid.
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Specifikationer

Strøm

Driftstid i batteritimer: 18 timer

Strømforsyning: 120 V (US), 220 - 240 V

Opladningstid: 10 timer

Tuner/modtagelse/transmission

Frekvensbånd: DECT

Automatisk kanalvalg

Komfort

Indikator for batteriniveau

Lydstyrke

Advarsel om svigtende forbindelse

Indikatorer for lydniveau

Indikator for batteriopladning

Følsomhedskontrol

Tekniske specifikationer

Temperaturområde (drift) i °C: 10 - 40 °C

Temperaturområde (opbevaring): 10 - 40 °C

Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Udviklingsfaser

Faser: Graviditet, 0-6 måneder

Funktioner

DECT-teknologi

Energibesparende Smart ECO-tilstand: ECO-

tilstand, Ja

Opkoblet og rækkeviddeangivelse

Lydaktiverede lys: 5 LED-indikatorer

Beroligende natlys

Svarfunktion

Beroligende vuggeviser

LCD-skærm

Temperatur-/luftfugtighedssensor

Opladestation

Rolig nattilstand og vibrationsalarm

Natlysprojektor med stjerner

Indendørs rækkevidde op til: 50 m

Udendørs rækkevidde op til: 330 meter

* Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af

omgivelserne og faktorer, der kan forårsage

interferens.
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