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Legyen mindig gyermeke közelében
A-FHSS technológia – a biztonságos és személyes megoldás

A Philips Avent SCD831 biztonságos és személyes kapcsolatot biztosít Önnek

gyermekével a nap minden percében. Tökéletes hangminőségben hallhatja és

kristálytiszta képen (2,7”-es LCD) láthatja gyermekét függetlenül attól, hogy éjjel

van, vagy nappal.

Biztonságos és személyes kapcsolat

Személyes, biztonságos kapcsolat az adaptív FHSS technológiával

Nagy felbontású, 2,7"-es képernyő, kristálytiszta éjjellátó funkcióval

Hallgassa a babát tiszta hanggal

Energiatakarékos ECO mód, csatlakoztatási kijelzéssel

A tökéletes megbízhatóság

Győződjön meg a kapcsolatról a LED-jelzésekkel

Szabadság, rugalmasság, kényelem és megnyugtató érzés

Akár 300 méteres hatótávolság*

Kiemelkedően hosszú működési idő az éjszakai felügyelethez

Beszéljen gyermekéhez a távolból!

Megnyugtató altatódalok a baba megnyugtatásához

Válassza a környezetének legmegfelelőbb hangerőt
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Fénypontok

Személyes, biztonságos és adaptív FHSS

Az egyedülálló kézibeszélő-párosításnak

köszönhetően személyes és biztonságos a

kapcsolat a gyermekével. Az új Adaptív FHSS

(frekvenciaugrásos szórt spektrum) technológia

révén minimális az interferencia.

2,7"-es színes képernyő

Éjjel és nappal is láthatja gyermekét a

kristálytiszta infravörös éjjellátó funkciónak

köszönhetően, ami sötétben automatikusan

bekapcsol. Nagy felbontású, extra nagy, 2,7"-

es színes képernyőn kísérheti figyelemmel,

ahogy gyermeke alszik.

Tökéletesen tiszta hangú videó

Minden apró kacagást és gőgicsélést

tökéletesen tisztán hallhat. Nemcsak láthatja

gyermekét, hanem kiváló minőségű,

kristálytiszta hangon hallhatja is.

ECO mód

Az ECO-mód bekapcsolásával csökkentheti az

energiafogyasztást a gyerekszoba csendesebb

időszakai alatt, miközben az egyedülálló

csatlakoztatási kijelzésnek köszönhetően

biztos lehet abban, hogy kapcsolatban van

gyermekével. Az ECO mód kikapcsolja az

audio- és videojelek átvitelét, és az egységek

csak akkor csatlakoznak, ha a baba hangot ad

ki.

Mindig kapcsolatban

Mindig tisztában lehet azzal, hogy a

figyelőegység hatótávolságon belül van-e,

illetve hogy csatlakoztatva van-e. A szülői

egység jelez, ha a figyelőegység

hatótávolságon kívül van, vagy ha alacsony a

töltöttség, ezáltal mindig kapcsolatban lehet

gyermekével.

300m-es hatótávolság

Beltéri hatótávolság: akár 50 méter*, kültéri

hatótávolság: akár 300 méter*.

Működési idő: akár 10 óra

A kényelmesen használható, tölthető szülői

egység akár 10 órányi figyelemmel kísérést

biztosít vezeték nélkül.

Beszéd

Néha a kisbabákat egyedül a szülő

megnyugtató hangja csendesíti le. A

nélkülözhetetlen válasz funkció egyetlen

gombnyomással bekapcsolható, így otthona

bármely pontjáról szólhat gyermekéhez.

Altatódalok

Semmi nem csendesíti le olyan hamar a

kisbabákat, mint egy kedves altatódal. A ház

bármelyik helyiségéből választhat az 5

elringató dallam közül, és bekapcsolhatja

azokat, így gyermeke szinte azonnal,

könnyedén elalszik.

Érzékenységszabályozás

Lehetővé teszi a bébiegységen található

mikrofon érzékenységének beállítását. A

mikrofon érzékenysége azt határozza meg,

hogy a bébiegység mekkora mértékű zajszintet

érzékeljen – vagyis például hogy az egység

csak a baba sírására kapcsoljon be, a

gügyögésére ne.
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Műszaki adatok

Jellemzők

Állítható hangérzékenység

Állítható szögtartomány

Android-, IOS- és táblagép-kompatibilis: Nem

Csak hang üzemmód

Automatikus infravörös éjjellátó funkció

Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető

bébiegység: Csak hálózati használat

Bébiegység tartalékelem funkcióval: Nem

Hálózatról és akkumulátorról is üzemeltethető

szülői egység

Szülői egységhez tartozó akkumulátor

működési ideje: Rendkívül hosszú, akár 10

órányi beszélgetési idő

Övcsipesz

Fényerőszabályzás

Megnyugtató éjszakai fény: Nem

Digitális videó technológia: Igen, adaptív

FHSS

Digitális nagyítás és pásztázás: Nem

Energiatakarékos ECO mód: ECO mód,

csatlakoztatási kijelzéssel

Kézben tartható és tölthető: Igen, szülői

egység

Beltéri hatótávolság akár:: 50 m

Kültéri hatótávolság akár:: 300 m

Csatlakoztatott és hatótávolságon belüli

állapot kijelzése

Alacsony akkumulátorfeszültséget/a

kapcsolat megszakadását jelző figyelmeztetés

Altatódalok: Igen, 5

Menü stílusa: Ikonok

Töltés mini USB-n keresztül

Személyes és biztonságos: Igen, adaptív FHSS

Beszéd funkció

Hőmérséklet-érzékelő: Nem

Rezgő üzemmód: Nem

Videó LCD-kijelzője: 2,7"-es, színes

Hangaktiválási képernyő: Igen, VOX üzemmód

Kényelem

Automatikus figyelmeztetés a vételkörzeten

kívül

Akkumulátortöltés jelzőfény

Alacsony akkumulátor töltöttség jelzőfény

Bekapcsolás jelzőfény

Hangerőszabályzás

Érzékenység beállítások

Falra szerelhető

Energiaellátás

Tápellátás: 100–240 V / 50–60 Hz

Hangolóegység/Vétel/Adás

Frekvenciasáv: 2,4 GHz

* A babaőrző működési tartománya a környezettől és az

interferenciát okozó tényezőktől függően változik.
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