Philips Avent
Detská pestúnka s
technológiou DECT

100% súkromné pripojenie
Nočné svetlo a uspávanky
Funkcia komunikácie s dieťaťom

SCD506

Najspoľahlivejšie spojenie s vaším dieťaťom
Maximálny pocit istoty počas spánku vášho dieťaťa
Náš nový elektronický strážca detí Avent DECT vám poskytne pocit istoty a blízkosti
k vášmu dieťaťu, aj keď práve nie ste v tej istej miestnosti. Najspoľahlivejšie spojenie
s vylepšeným krištáľovo čistým zvukom, upokojujúce nočné svetlo a uspávanky.
Spoľahlivá technológia
• Technológia DECT zaručuje nulové rušenie a 100 % súkromie
• Dokonale čistý zvuk vďaka technológii DECT
Stály pocit istoty a bezpečné spojenie
• Svetlá zvukovej hladiny signalizujú, či dieťa vydáva zvuk
• Vždy budete vedieť, kedy je elektronický strážca detí v dosahu a pripojený
• Režim Smart ECO na úsporu energie
Sloboda a flexibilita
• Dosah až 330 metrov*
• Nabíjateľná rodičovská jednotka
• Špičkový prevádzkový čas až 24 hodín
Upokojuje a utišuje vaše dieťa
• Upokojenie a utíšenie
• Zostaňte v spojení s možnosťou spätného hovorenia
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Hlavné prvky
Nulové rušenie s DECT
Technológia DECT zaručuje nulové rušenie
zo strany akéhokoľvek iného vysielajúce
zariadenia, ako sú napr. iné zariadenia
na monitorovanie dieťaťa, bezšnúrové
telefóny a mobilné telefóny. Šifrovanie údajov
zaistí bezpečnosť spojenia a súkromie, aby ste
práve vy boli jedinou osobou, ktorá môže
počúvať svoje dieťa.
Dokonale čistý zvuk
Získajte možnosť počuť aj ten najmenší
chichot, mrmlanie alebo čkanie dieťaťa s
dokonale čistým zvukom. Technológia DECT
(Digital Enhanced Cordless
Telecommunications) poskytuje vysoko
kvalitný, krištáľovo čistý zvuk, aby ste svoje
dieťa mohli počúvať za každých okolností.
5 LED svetiel zvukovej aktivácie

s napájaním, aby ste mali istotu, že ste v
neustálom spojení s vaším dieťaťom.

Funkcia hlasovej odozvy

Dosah 330 m

Dosah v interiéri až 50 metrov*, dosah
v exteriéri až 330 metrov*.
Nabíjateľná rodičovská jednotka
Nabíjateľná rodičovská jednotka umožňuje
voľne sa pohybovať po celej domácnosti aj jej
okolí.

Niekedy vášmu dieťaťu postačí, ak začuje váš
upokojujúci hlas. Jediným kliknutím na túto
užitočnú funkciu môžete prehovoriť k vášmu
dieťaťu z ľubovoľného miesta vo vašej
domácnosti.
Úsporný režim Smart ECO

Prevádzkový čas až 24 hodín

Svetelné indikátory rozsvietením signalizujú
úroveň hlasitosti zvukov v detskej izbe, a to aj
v prípade, ak má rodičovská jednotka úplne
stlmenú hlasitosť.
Vždy pripojení

Malá nabíjateľná rodičovská jednotka vám
poskytne slobodu bezdrôtového dohľadu až na
24 hodín pred ďalším nevyhnutným dobitím.
Tento interval však závisí od druhu batérií a
frekvencie a dĺžky prevádzkovania rodičovskej
jednotky na batérie.
Upokojenie a utíšenie
Utíšte a uspite svoje dieťa pomocou teplej
pokojnej žiary nočného svetla a nežných
uspávaniek.

Rodičovská jednotka vás upozorní, pokiaľ bude
monitor mimo dosahu alebo nastane problém

Jedinečný režim Smart ECO automaticky
minimalizuje intenzitu prenosového signálu a
predlžuje výdrž batérie. Čím bližšie ste
k vášmu dieťaťu, tým menej energie je
potrebné na dokonalé pripojenie (nie je
dostupné v USA ani Kanade).
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Technické údaje
Príkon

• Prevádzkový čas napájania z batérie v hodinách: 24
hodín
• Zdroj napájania: 120 V (US), 220 – 240 V

Tuner/Príjem/Vysielanie

• Automatický výber kanálov
• Frekvenčné pásmo: technológia DECT
• Počet kanálov: 120

Príslušenstvo
•
•
•
•
•
•

Batérie: áno
AC/DC adaptér
Stručná príručka spustenia
Návod na použitie
Šnúrka na krk
Nabíjací stojan pre jednotku pre rodiča: Nie

Vybavenie a vlastnosti
•
•
•
•

Indikácia slabej batérie
Ovlád. hlasitosti
Automatické varovanie mimo dosah
Svetelná indikácia úrovne hlasitosti

• Indikácia nabíjania batérie
• Ovládanie citlivosti

Technické špecifikácie

• Prevádzkový rozsah teploty (°C): 10 - 40 °C
• Rozsah teploty skladovania: 10 - 40 °C

Logistické údaje

• Rozmery F-boxu (Š x V x H): 220 x 156 x 94 mm

Vlastnosti

• Technológia DECT
• Režim Smart ECO na úsporu energie
• Svetlá zvukovej aktivácie: 5 svetelných indikátorov
LED
• Upokojujúce nočné svetlo
• Uspávanky
• Regulácia hlasitosti a zvuková aktivácia
• Dosah v interiéri až: 50 m
• Dosah v exteriéri až: 330 metrov
• Funkcia komunikácie s dieťaťom

Vývojové stupne

• Stupne: Tehotenstvo, 0 – 6 mesiacov
•
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* Vylepšená kvalita zvuku v porovnaní so strážcom detí DECT
SCD505
* Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie dieťaťa sa môže
líšiť v závislosti od okolia a faktorov, ktoré spôsobujú rušenie.

