
Babymonitor med
digital video

SCD600/00

Føl deg nær babyen hele tiden
Babymonitor med krystallklart bilde

Se og hør babyen din med den nyeste teknologien innen videoovervåking av babyen

100 % privat kobling

Automatisk kanalvalg for privat kobling

Overvåking både dag og natt

Infrarødt nattbilde for overvåking døgnet rundt

Beroligende vuggesanger og nattlys

Fargeskjerm på 2,4" / 61 mm med høy oppløsning

150 m rekkevidde

Trådløs og bærbar foreldreenhet

Bekreftelse på digital kobling og lydnivålys

Kameraet er enkelt å plassere

Lydaktivering

Automatisk skjermaktivering med lysstyrke- og volumkontroll



Babymonitor med digital video SCD600/00

Høydepunkter

Automatisk kanalvalg

Behold en sikker og betryggende forbindelse

med babyen til enhver tid med digital

videoteknologi som er enkel i bruk

Infrarødt nattbilde

Infrarødt nattbilde gjør at du kan se babyen

døgnet rundt

Bærbar oppladbar foreldreenhet

Oppladbar foreldreenhet gjør at du kan flytte

deg omkring i hjemmet og samtidig føle deg

nær babyen.

Automatisk skjermaktivering

Skjermen aktiveres automatisk når det

oppdages lyder fra babyrommet. Lysstyrke- og

volumkontrollen gir enkel visning av barnet.

Koblinger og lydnivålys

Bekreftelse på digital kobling gir deg en ekstra

forsikring om at du har forbindelse til babyen

med lydnivålys.

Krystallklart bilde

Enkel babyovervåking med digital

kvalitetsfargeskjerm med høy oppløsning

Vuggesanger og nattlys

Tre beroligende vuggesanger og nattlys dysser

babyen i søvn

Plassering av kameraet

Denne Philips AVENT babymonitoren har et

kamera som er enkelt å plassere for å gi best

mulig visning av babyen
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Spesifikasjoner

Drift

Strømforsyning: 220–240 V

Strømforsyning: 120 V (US)

Tuner/mottak/overføring

Frekvensbånd: 2,4 GHz

Automatisk kanalvalg

Tilbehør

Belteklemme: Belteklemmen gir håndfri frihet

og bevegelighet.

Brukerhåndbok

Hurtigstart-guide

Anvendelighet

Indikator for lavt batteri

Strøm på-indikasjon

Volumkontroll

Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel

Lydnivålamper

Batteriladeindikasjon

Nattlys

Utviklingstrinn

Trinn: Graviditet, 0–6 måneder, 6–12 måneder
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