
 

Intercomunicador para
bebé de vídeo digital

 
Unidade do bebé em separado
para SCD610

 

SCD609

Câmara extra para a sua família em crescimento

Visão diurna e nocturna, em qualquer ponto da casa

A tecnologia do nosso intercomunicador para bebé de vídeo digital permite-lhe

manter sempre uma ligação segura e privada ao seu bebé.

Visão diurna e nocturna

Veja o seu bebé de dia e de noite

Alcance de 150 m

Zoom e deslocamento

Adicione mais câmaras à medida que a sua família cresce

Utilize até 4 câmaras

Vista optimizada

Câmara para montagem na parede

Compatível

Pode ser utilizado com o SCD610

Instalação e visualização fáceis
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Destaques

Alcance de 150 m

Mantenha-se ligado ao seu bebé em sua casa

com um alcance de 150 m

Montagem na parede

Uma óptima vista do seu bebé. Monte o seu

monitor na parede, utilizando a suporte de

parede fácil de montar

Zoom e deslocamento

Veja tudo aquilo que o seu bebé faz com o

deslocamento e zoom óptico 2x

Veja o seu bebé de dia e de noite

Veja o seu bebé de dia e de noite. A cores

durante o dia e a preto e branco via

infravermelhos durante a noite

Utilize até 4 câmaras

Todas as áreas abrangidas. Ter mais de uma

câmara significa que pode ver o seu bebé em

várias divisões

Instalação e visualização fáceis

Emparelhe a câmara adicional com o seu

SCD610 através de passos simples na interface

do utilizador

Pode ser utilizado com o SCD610

Alterne automaticamente entre as suas

câmaras adicionais para verificar divisões

diferentes da sua casa ou ver várias crianças
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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

Transformador CA/CC

Manual de início rápido

Funcionalidades

Indicador de ligado

Montagem na parede

Fases de desenvolvimento

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