
 

 

Philips AVENT
Digitaalne videomonitor

Ühildub 4 kaameraga

SCD610/00
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õige kaasaskantavam ühendus teie ja beebi vahel

ähtavus päeval ja öösel, igal pool teie kodus
ie digitaalse videomonitori tehnoloogia võimaldab teil oma beebiga igal ajal turvaliselt 

privaatselt ühenduses olla.

Nähtavus päeval ja öösel
• 2,4-tolline LCD ekraan päevaes ja öise nähtavusega
• 150 m tööulatus
• Suum ja panoraamimine

Pere suurenedes saab kaameraid lisada
• Ühildub kuni nelja kaameraga
• Helinivoo tuled

Turvaline, privaatne ühendus
• Automaatne kanali valimine
• Ühenduse ja tühja aku näidikud
• Ekraani automaatne aktiveerimine

Optimaalne vaade
• Seinale kinnitatav kaamera



 150 m tööulatus

Püsige oma beebiga ühenduses kogu kodus 150 
meetri raadiuses

2,4-tolline LCD ekraan (SCD610)

Nähke oma beebit päeval ja öösel. Värviline 
päeval ja infrapunaga must-valge öösel

Automaatne kanali valimine

Kuulete vaid oma beebit ja ei midagi muud. 
Teie monitor lülitub automaatselt 120 kanali 
vahel, et hoida teie ühendus segajatest vaba

Ekraani automaatne aktiveerimine

Ekraani automaatne aktiveerimine beebi toas 
müra tuvastamisel. Helitugevuse- ja heleduse 
reguleerimine võimaldab last hõlpsasti vaadata.

Ühilduv kaamera

Katab kogu ruumi. Enam kui ühe kaamera 
olemasolu tähendab, et näete oma beebit 
ruumist ruumi. On võimalik kasutada kuni nelja 
SCD609 kaameraga

Ühenduse ja tühja aku näidikud

Kontrollige, et teie monitor on ühendatud. 
Roheline märgutuli näitab, et see on 
ühendatud, vilkuv punane aga ühenduse 
katkemist

Helinivoo tuled

Tuled lülituvad sisse, et näidata beebi toas 
oleva heli tugevust, isegi kui heli on maha 
keeratud

Seinapaigaldusega

Saage oma beebist täiuslik ülevaade. Paigaldage 
oma monitor seinale kergesti kasutatava 
seinakinnituse abil.

Suum ja panoraamimine

Nähke 2x optilise panoraamimise ja 
suumimisega kõike, mida teie beebi teeb
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Omadused
• Digitaalvideotehnoloogia
• Video LCD-ekraan: 2,4-tolline värviekraan
• Tööulatus kuni: 150 meetrit
• Automaatne kanali valimine
• Täiuslikult selge heli
• Privaatne ühendus
• Üleöö kasutamine ilma laadimiseta
• Tühja aku näidik ja alarm
• Ühenduse näidik ja alarm
• Helinivoo tuled
• Heli summutamine ja reguleerimine
• Menüü stiil: Teletekst
• # Keeled: 2
• Heli aktiveerimise ekraan
• Automaatse reguleerimisega öövaade
• Ereduse reguleerimine
• Rohkem kui ühe kaamera ühendamine: 4 kaamerat
• Seadistatav helitundlikkus
• Digitaalsuum
• Panoraamimise funktsioon
• Käeshoitav keskseade
• Taaslaetav keskseade
• Rihmaklamber
• Kaelapaela tarvik

Tarvikud
• Vahelduv-/alalisvooluadapter
• Kiirjuhend
• Kasutusjuhend

Mugavus
• Automaatne levist-väljas-hoiatus
• Aku laadija indikaator
• Märgutuli aku tühi
• Sisselülitatud toite märgutuli
• Helinivoo tuled
• Helitugevuse regulaator
• Seinapaigaldusega

Arenguetapid
• Etapid: Rasedus, 0–6 kuud, 6–12 kuud

Võimsus
• Toiteallikas: 220–240 V
• Toiteallikas: 120 V (USA)

Tuuner/vastuvõtt/ülekanne
• Automaatne kanali valimine
• Sagedusriba: 2,4 Ghz
•
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