
Intercomunicador para
bebé de vídeo digital

SCD600/00

Sempre próxima do seu bebé
Intercomunicador para bebé com visão cristalina

Veja e ouça o seu bebé com a última tecnologia em intercomunicadores com vídeo para bebés

Ligação 100% Privada

Selecção automática de canais para uma ligação privada

Monitorização de dia e de noite

Visão nocturna por infravermelhos para uma monitorização a tempo inteiro

Canções de embalar e luz de presença tranquilizadoras

Ecrã a cores de alta resolução de 2,4" / 61 mm

Alcance de 150 m

Unidade dos pais sem fios e portátil

Luzes da confirmação de ligação digital e do nível de som

Câmara fácil de posicionar

Activação por som

Activação automática do ecrã com controlo do brilho e do volume
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Destaques

Selecção automática de canais

Mantenha uma ligação segura e reconfortante

com o seu bebé em todas as circunstâncias

com uma tecnologia de vídeo digital fácil de

utilizar

Visão nocturna por infravermelhos

Visão nocturna por infravermelhos que lhe

permite ver o seu bebé a qualquer hora

Unidade dos pais portátil

Unidade dos pais recarregável e permite-lhe

deslocar-se pela casa enquanto se mantém

próxima do seu bebé.

Activação automática do ecrã

Activação automática do ecrã quando é

detectado um ruído no quarto do seu bebé.

Controlo do volume e brilho permite uma fácil

visualização do seu bebé.

Luzes de ligação e nível do som

Confirmação de ligação digital para uma

segurança extra está ligada ao seu bebé com

as luzes do nível de som.

Visualização de qualidade cristalina

Monitorização fácil do seu bebé através do

ecrã a cores com qualidade digital de alta

resolução

Canções de embalar e luz de presença

Três canções de embalar e luz de presença

para ajudar a acalmar o seu bebé até este

adormecer

Posicionamento da câmara

Este intercomunicador para bebé Philips

AVENT tem uma câmara de fácil

posicionamento para assegurar que tem o

melhor ângulo de visão do seu bebé
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Especificações

Alimentação

Alimentação: 220 - 240 V

Alimentação: 120 V (E.U.A.)

Sintonizador/recepção/transmissão

Banda de frequência: 2,4 GHz

Selecção automática de canais

Acessórios

Clipe para o cinto: O fio para o pescoço

proporciona comodidade, mobilidade e mãos

livres .

Manual do utilizador

Manual de início rápido

Funcionalidades

Indicação de bateria fraca

Indicador de ligado

Controlo do volume

Aviso automático de fora de alcance

Luzes do nível sonoro

Indicação de carga

Luz de presença

Fases de desenvolvimento

Fases: Gravidez, 0 - 6 meses, 6 - 12 meses
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