
Digitální elektronická
videochůva

SCD600/00

Vždy nablízku dítěti
Elektronická chůva s křišťálově čistým obrazem

Sledujte a poslouchejte své dítě pomocí nejnovější technologie videosledování dítěte

100% soukromé spojení

Automatická volba kanálů pro soukromé spojení

Denní i noční sledování

Noční sledování pomocí infračerveného světla pro nepřetržité sledování

Uklidňující ukolébavky a noční světlo

61mm / 2,4" barevný displej s vysokým rozlišením

Dosah až 150 m

Bezdrátová a přenosná jednotka pro rodiče

Kontrolky digitálního potvrzení spojení a úrovně zvuku

Snadno umístitelná kamera

Aktivace zvukem

Automatická aktivace obrazovky s ovládáním jasu a hlasitosti
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Přednosti

Automatická volba kanálů

Díky digitální videotechnologii máte vždy

snadné a uklidňující spojení s dítětem

Infračervené noční sledování

Infračervené noční sledování umožňuje vždy

vidět dítě

Přenosná rodičovská jednotka

Díky jednotce pro rodiče s dobíjením se

můžete pohybovat po domě a zároveň být

svému dítěti nablízku.

Automatická aktivace obrazovky

Obrazovka je automaticky aktivována, je-li

v dětském pokoji detekován hluk. Ovládání jasu

a hlasitosti umožňují snadné sladování dítěte.

Kontrolky spojení a úrovně zvuku

Digitální potvrzení spojení pro mimořádnou

jistotu, že jste pomocí kontrolek úrovně zvuku

spojeni se svým dítětem.

Křišťálově čistý obraz

Snadné sledování dítěte díky vysoce

kvalitnímu barevnému displeji digitální kvality

Ukolébavky a noční světlo

Tři uklidňující kolébavky a noční světlo, které

pomohou dítěti usnout

Umístění kamery

Součástí této elektronické chůvy Philips AVENT

je snadno umístitelná kamera, abyste měli

jistotu, že na dítě uvidíte nejlépe
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Specifikace

Spotřeba

Napájení: 220–240 V

Napájení: 120 V (USA)

Tuner/příjem/vysílání

Frekvenční pásmo: 2,4 Ghz

Automatická volba kanálů: Ano

Příslušenství

Spona na opasek: Spona na opasek poskytuje

pohodlí a mobilitu.

Uživatelská příručka: Ano

Stručný návod k rychlému použití: Ano

Pohodlí

Indikace vybité baterie: Ano

Indikátor zapnutí: Ano

Ovládání hlasitosti: Ano

Automatická výstraha při překročení dosahu:

Ano

Kontrolky úrovně zvuku: Ano

Indikace nabíjení baterií: Ano

Noční světlo: Ano

Stupně vývoje

Stupně: Těhotenství, 0–6 měsíců, 6–12 měsíců
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