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leurenbabycamera en
K
babyfoon in één
Draadloze kleurenbabycamera en babyfoon in één

Kijk en luister naar uw baby
• Zie uw baby volledig in kleur op televisie met de Baby Cam
• Met nachtzicht kunt u uw baby zelfs in een donkere kamer zien
• Neem de eerste levensjaren van de baby op DVD of video op

Betrouwbaarheid en gemoedsrust
• Meer transmissiekanalen verminderen de interferentie
• U weet zeker dat de babyfoon correct werkt
• Het controlealarm informeert u bij storing of bij geen bereik
• Het controlelampje verzekert u dat de babyfoon correct werkt
• Licht op wanneer batterij moet worden opgeladen of vervangen

Gemak voor u en uw kind
• Visuele geluidsindicaties geven het volume van de babygeluiden weer
• Laadt de batterijen op zodat deze klaar zijn voor gebruik
• Maakt het instellen van het gewenste volume eenvoudiger

Flexibiliteit wanneer u uw kind in de gaten houdt
Philips
Baby Cam
SBCSC490
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Tuner/ontvangst/transmissie
• Frequentieband: 2,4 GHz
• Aantal kanalen: 4

Convenience
• Melding bij buiten bereik
• Indicatie 'batterij wordt opgeladen'
• Indicatie 'batterij opgeladen'
• Indicatie 'batterij bijna leeg'
• Systeemcontrole: Batterijcontrolelampje, 

Systeemalarmlampje, Systeemcontrolelampje

Accessoires
• AC/DC-adapter: 2 x 12 V DC 500 mA
• Batterijen: 6 x AA zender niet meegeleverd

• Kabels: RCA audio-/videokabel
• Oplader: Basisstation voor ontvanger
• Verlengsnoer: RCA-naar-SCART converter
• Gebruikershandleiding
• Batterijen: NiMH-batterijen ontvanger 

meegeleverd

Voeding
• Oplaadtijd: 12 hr
• Gebruiksduur met batterij: 5 hr
• Stroomvoorziening: AC/DC-adapter

Technische specificaties
• Temperatuurbereik in bedrijf: 0 .. 40 °C
•
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leuren Baby Cam
atuurlijke, levensechte kleurenbeelden van uw baby 
ijn niet alleen geruststellend maar ook erg leuk om te 
ekijken of te bewaren als dierbare herinneringen.

achtzicht
anneer de babykamer donkerder wordt, schakelt de 

amera automatisch over op nachtzicht zodat u elk 
eruststellend detail van de baby kunt zien zonder het 
icht aan te doen. In het donker ziet u echter geen 
leuren maar scherpe zwart-witbeelden.

eem de baby op DVD+RW op
ebruik de Baby Cam als videocamera en leg de 
ierbare momenten in de natuurlijke ontwikkeling van 
w baby vast op DVD of video. De baby weet van niks, 
us u kunt uw kind in al zijn natuurlijkheid opnemen.

antal kanalen
oordat u kunt kiezen uit verschillende kanalen, hebt u 
inder last van interferentie en geluiden van andere 
abyfoons in de buurt.

igitale systeemcontrole
anneer de communicatieverbinding tussen de zender 

n ontvanger niet meer betrouwbaar is, wordt een 
ichtbare en hoorbare waarschuwing geactiveerd.

ontrolealarm op het systeem
e ontvanger genereert een hoorbaar alarm wanneer 
eze zich buiten het communicatiebereik van de 
ender bevindt of wanneer de communicatieverbinding 
iet betrouwbaar is.

ysteemcontrolelampje
et groene lampje op de ontvanger licht op wanneer de 

erbinding tussen de zender en ontvanger betrouwbaar 
s en knippert wanneer de ontvanger buiten het bereik 
an de zender is of wanneer de 
ommunicatieverbinding niet betrouwbaar is.

ndicatie laag batterijniveau
 weet op tijd wanneer u de batterijen opnieuw moet 
pladen of vervangen.

isuele geluidsindicatie
oms is het gemakkelijk als u kunt 'zien' of uw baby 
eluiden maakt. Deze rij lampjes geeft dit duidelijk aan.

plaadbare ontvanger
anneer u de ontvanger op het oplaadstation plaatst, 

orden de batterijen automatisch opgeladen. De 
ntvanger is dus altijd klaar voor gebruik.

plaadstation
ls de ingebouwde batterijoplader van het 
plaadstation volledig is opgeladen, kunt u zich vrij in 
uis bewegen en de ontvanger meenemen om in 
ontact te blijven met uw baby. De lader is ook een 
andige plaats om de ontvanger te bewaren en zorgt 
at de ontvanger altijd klaar is voor gebruik.

olumeregeling
et een handige draaiknop kunt u het volume op het 

ewenste geluidsniveau instellen.

nstelbare gevoelige microfoon
 kunt de gevoeligheid van de microfoon zelf instellen 
odat u alleen de gewenste geluiden hoort.

Gebruik in en om het huis
U verliest nooit de verbinding met de zender wanneer u 
de ontvanger meeneemt in en om het huis, zodat u de 
baby steeds in het oog kunt houden en snel kunt 
eageren wanneer uw kind roept.
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