Předprodejní letáček pro země: Česká republika (2018, Listopad 8)
Elektronická chůva s technologií DECT
• 100% soukromé spojení
• Noční světlo a ukolébavky
• Funkce zpětného hovoru

SCD506

Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
Úplný pocit klidu zatímco vaše dítě spí
Naše nové elektronické chůvy Avent DECT vám zajistí uklidňující pocit, jako když jste s dítětem, i když zrovna nejste ve stejném
pokoji. Nanejvýš spolehlivé spojení díky zdokonalenému křišťálově čistému zvuku*, uklidňující noční světlo a ukolébavky.
Výhody

Spolehlivá technologie
• Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí
• Perfektně čistý zvuk s technologií DECT

• Dosah až 330 metrů*
• Nabíjecí rodičovská jednotka
• Mimořádná doba provozu až 24 hodin

Neustálé jištění a zabezpečené připojení

Uklidní a utiší vaše dítě

• Kontrolky znázorňují zvuky, které dítě vydává
• Vždy budete vědět, zda je chůva v dosahu a připojená
• Úsporný režim Smart ECO

• Uklidňující a tišící
• Zůstaňte v dosahu a mluvte na dítě

Volnost a flexibilita

Vlastnosti
Nulové rušení technologie DECT
Technologie DECT zajišťuje nulové rušení jinými zařízeními, která vysílají
signál, např. jinými zařízeními pro sledování dětí a bezdrátovými nebo

mobilními telefony. Šifrování dat zajišťuje bezpečné a soukromé připojení,
takže si můžete být jisti, že své dítě posloucháte pouze vy.

Perfektně čistý zvuk

Doba provozu až 24 hodin

I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí uslyšíte naprosto čistě. Technologie
DECT (Digital Enhanced Cordless Telecommunications) zajišťuje vysoce
kvalitní a křišťálově čistý zvuk, takže můžete své dítě poslouchat kdykoli.
5 kontrolek LED aktivovaných zvukem

Malá dobíjecí rodičovská jednotka nabízí na jedno nabití pohodlí až 24 hodin
bezdrátového sledování. Doba ovšem závisí na typu použitých baterií a na tom,
jak často a jak dlouho jednotku používáte s bateriovým napájením.
Uklidňující a tišící
Kontrolky se aktivují a zobrazí úroveň zvuku v dětském pokoji, i když je
rodičovská jednotka ztlumena.

Uspěte své dítě pomocí uklidňujícího teplého nočního světla a jemných
ukolébavek.

Vždy připojeno

Funkce oboustranné komunikace

Rodičovská jednotka vás upozorní, když je chůva mimo rozsah nebo když
dochází baterie, takže si budete vždy jistí, že máte spojení se svým dítětem.

Někdy vaše dítě pouze potřebuje slyšet váš uklidňující hlas. Jedním stiskem jste
pomocí této nezbytné funkce ve spojení s vaším dítětem odkudkoli
z domácnosti

Dosah až 330 m

Režim Smart ECO

Dosah uvnitř až 50 metrů*. Dosah venku až 330 metrů*.
Nabíjecí rodičovská jednotka
Nabíjecí rodičovská jednotka vám umožní pohybovat se po domě i vycházet
ven.

Jedinečný režim Smart ECO automaticky minimalizuje spotřebu energie při
přenosu a prodlužuje výdrž baterie. Čím blíže jste k dítěti, tím méně energie je
třeba k dokonalému spojení (funkce není dostupná v USA a v Kanadě).

Specifikace
Upozorňujeme, že toto je předprodejní letáček. Letáček obsahuje aktuální dostupné informace v rámci výše zmíněných zemí. Obsah letáčku lze měnit bez předchozího upozornění.
Společnost Philips nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah tohoto letáčku.

Spotřeba
Provozní doba při
napájení baterií
Napájení

Pohodlí
24 hodin
120 V (USA)
220 - 240 V

Tuner/příjem/vysílání
Automatická volba
kanálů
Frekvenční pásmo
Počet kanálů

Ano
DECT
120

Příslušenství
Baterie
Napájecí adaptér
Stručný návod
k rychlému použití
Uživatelská příručka
Šňůra na krk
Nabíjecí základna pro
jednotku pro rodiče

ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne

Upozornění vybitého
akumulátoru
Ovládání hlasitosti
Automatické upozornění při překročení
dosahu
Kontrolky úrovně
zvuku
Kontrolky nabíjení
baterií
Ovládání citlivosti

Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano

Technické údaje
Rozsah provozní
teploty ve °C
Rozsah teploty při
uskladnění

10–40 °C
10 - 40 °C

Logistické údaje
Rozměry balení F
(Š x V x H)

220 x 156 x 94 mm
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Šířka
Hloubka
Čistá hmotnost
Hrubá hmotnost
EAN
Počet zahrnutých
výrobků
Země původu
Kód harmonizovaných systémů

Funkce
Technologie DECT
Úsporný režim Smart
ECO
Kontrolky reagující
na zvuk
Uklidňující noční
světlo
Ukolébavky
Ovládání hlasitosti
a aktivace zvukem
Dosah uvnitř až
Dosah venku až
Funkce zpětného
hovoru

Ano
Ano
5 kontrolek LED
Ano
Ano
Ano

CN
851762

Vnější obal

50 m
330 metrů
Ano

Délka
Šířka
Výška
Hrubá hmotnost
EAN
Počet spotřebitelských balení

Stupně vývoje
Stupně

22,00 cm
9,60 cm
0,68 kg
0,83 kg
08710103744429
1

Těhotenství
0–6 měsíců

30,10 cm
23,50 cm
18,30 cm
2,80 kg
18710103744426
3

Rozměry balení
Výška

15,60 cm

* Vylepšená kvalita zvuku v porovnání s naší chůvičkou SCD505 DECT
* Provozní dosah elektronické chůvy se liší v závislosti na okolí a na faktorech, které působí rušení.
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