
Digitális video baba
monitor

Babaőrzők

SCD600/00

Legyen mindig gyermeke közelében
Kristálytiszta kép

Lássa és hallja gyermekét a videó monitoros babaőrző legújabb technológiáján

keresztül.

100%-os személyes kapcsolat

Automatikus csatornaválasztás a személyes kapcsolathoz

Felügyelet éjjel és nappal

Infravörös éjszakai funkció a nap 24 órájában történő megfigyeléshez.

Megnyugtató altatódalok és éjszakai fény

Nagy felbontású 2,4" / 61mm-es színes képernyő

150 m-es hatótávolság

Vezeték nélküli és hordozható szülői egység

Digitális csatlakozási visszaigazolás és hangszintjelző fények

Egyszerűen állítható kamera

Hangaktiválás

Automatikus képernyő aktiválás fényerő és hangerőszabályzóval
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Fénypontok

Automatikus csatornaválasztás

Biztonságos és megnyugtató folyamatos

kapcsolat a babával az egyszerűen

használható digitális videotechnológiával.

Infravörös éjszakai funkció

Infravörös éjszakai funkció, hogy a nap minden

percében vigyázhasson gyermekére.

Hordozható szülői egység

Az újratölthető szülői egység lehetővé teszi,

hogy akkor is gyermeke közelében lehessen,

amikor otthonában tesz-vesz.

Automatikus képernyő aktiválás

Automatikus képernyő aktiválás a kisbaba

szobájából érkező hangok hatására. A fényerő

és hangerőszabályzó segítségével könnyen

szemmel tarthatja gyermekét.

Csatlakozási és hangszintjelző fények

Extra biztonságot nyújtó digitális jel,

gyermekével való kapcsolatot jelző

hangszintjelző fénnyel.

Kristálytiszta kép

Egyszerűen gyermekén tarthatja szemét a

nagy felbontású, színes digitális kijelző

segítségével.

Altatódal és éjszakai fény

A három megnyugtató altatódal és az éjszakai

fény segít gyermekének álomba szenderülni.

A kamera pozícionálása

Egyszerűen állítható kamera, hogy mindig a

legjobb képet lássa gyermekéről.
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Műszaki adatok

Tápellátás

Tápegység: 220 - 240 V

Tápegység: 120 V (USA)

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: 2,4 GHz

Automatikus csatornaválasztás

Tartozékok

Övcsipesz: Az övcsattal szabadon marad a

keze és semmi nem korlátozza mozgását.

Felhasználói kézikönyv

Rövid üzembehelyezési útmutató

Kényelem

Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény

Bekapcsolás jelzőfény

Hangerőszabályzás

Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten

kívül

Hangszintjelző fények

Akkumulátortöltés jelzőfény

Éjszakai fény

Fejlődési szakaszok

Életkor: Terhesség, 0-6 hó, 6-12 hó
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