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Πάντα κοντά στο μωρό σας
Ασφαλής και ιδιωτική σύνδεση με τεχνολογία A-FHSS
Το βρεφικό μόνιτορ Philips Avent SCD841 σας εξασφαλίζει μια ασφαλή και ιδιωτική σύνδεση
ανά πάσα στιγμή. Ακούστε το μωράκι σας με άψογη ποιότητα ήχου και δείτε το σε
πεντακάθαρη εικόνα (οθόνη LCD 3,5"), μέρα και νύχτα.
Ασφαλής και ιδιωτική σύνδεση
Ασφαλής, ιδιωτική σύνδεση με προσαρμόσιμη τεχνολογία FHSS
Οθόνη υψηλής ανάλυσης 3,5" με πεντακάθαρη νυχτερινή εικόνα
Ακούστε το μωρό σας με καθαρό ήχο
Λειτουργία ECO με εξοικονόμηση ενέργειας με ένδειξη σύνδεσης
Ελευθερία, ευελιξία και δυνατότητα να καθησυχάζετε το μωρό σας
Εμβέλεια έως και 300 μέτρα*
Εξαιρετικός χρόνος λειτουργίας για παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της νύχτας
Χαλαρωτικό νυχτερινό φωτάκι και νανουρίσματα για να ηρεμεί
Μιλήστε στο μωρό σας από μακριά
Λειτουργία δόνησης για διακριτικές ειδοποιήσεις
Επιλέξτε το επίπεδο ήχου που ταιριάζει καλύτερα στο περιβάλλον σας
Σιγουριά και αξιοπιστία
Γνωρίζετε ότι έχετε συνδεθεί με τις προειδοποιητικές λυχνίες LED
Παρακολουθήστε τη θερμοκρασία στο δωμάτιο του μωρού
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Χαρακτηριστικά
Ασφαλής, ιδιωτική σύνδεση με προσαρμόσιμη
τεχνολογία FHSS

σύνδεσης. Η λειτουργία ECO απενεργοποιεί τις
μεταδόσεις ήχου/εικόνας και συνδέει τις μονάδες
μόνο όταν το μωρό κάνει κάποιον θόρυβο.
Εμβέλεια 300 μέτρων

Έλεγχος ευαισθησίας
Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε την ευαισθησία του
μικροφώνου της μονάδας μωρού. Η ευαισθησία του
μικροφώνου καθορίζει το επίπεδο θορύβου που
ανιχνεύει η μονάδα μωρού, π.χ. θα θέλετε να ακούτε
πότε κλαίει το μωρό σας, αλλά μπορεί να
ενδιαφέρεστε λιγότερο για το μουρμούρισμα.
Απάντηση

Μοναδική σύζευξη συσκευής χειρός για ιδιωτική,
ασφαλή σύνδεση με το μωρό σας. Συνδυάζεται με τη
νέα προσαρμόσιμη τεχνολογία FHSS (Frequency
Hopping Spread Spectrum - Αναπήδηση Συχνότητας
Εξάπλωσης Φάσματος) για ελάχιστες παρεμβολές.
Έγχρωμη οθόνη 3,5" με ζουμ 2x

Εμβέλεια εσωτερικών χώρων έως και 50 μέτρα*,
εμβέλεια εξωτερικών χώρων έως και 300 μέτρα*.
Χρόνος λειτουργίας έως και 10 ώρες
Η βολική επαναφορτιζόμενη μονάδα γονέα
μεταφέρεται εύκολα χωρίς καλώδιο και λειτουργεί
για 10 ώρες πριν χρειαστεί επαναφόρτιση.
Νυχτερινό φως και νανουρίσματα

Δείτε το μωρό σας, μέρα και νύχτα, με την
πεντακάθαρη υπέρυθρη νυχτερινή εικόνα που
ενεργοποιείται αυτόματα στο σκοτάδι. Απολαύστε το
μωρό σας που κοιμάται σε εξαιρετικά μεγάλη
έγχρωμη οθόνη 3,5" υψηλής ανάλυσης. Με ψηφιακό
ζουμ 2x και μετατόπιση για επιπλέον σιγουριά έτσι
ώστε να μπορείτε να βλέπετε και την παραμικρή
κίνηση του μωρού σας.
Πεντακάθαρος ήχος βίντεο
Ακούστε κάθε γελάκι, γουργουρητό και λόξιγκα με
εκπληκτική ευκρίνεια. Όχι μόνο βλέπετε αλλά και
ακούτε το μωρό σας όποτε θέλετε με υψηλής
ποιότητας, κρυστάλλινο ήχο.

Μερικές φορές το μόνο που χρειάζεται το μωρό σας
είναι ο καθησυχαστικός ήχος της φωνής σας. Χάρη
σε αυτή τη σημαντική λειτουργία, με ένα απλό κλικ θα
μπορείτε να συνδέεστε μαζί του από οποιοδήποτε
σημείο του σπιτιού.
Πάντα συνδεδεμένοι
Για να γνωρίζετε πάντα αν το μόνιτορ είναι
συνδεδεμένο και εντός εμβέλειας. Η μονάδα γονέα
σάς προειδοποιεί όταν το μόνιτορ βρεθεί εκτός
εμβέλειας ή όταν το επίπεδο της μπαταρίας είναι
χαμηλό, ώστε να είστε πάντα συνδεδεμένοι με το
μωρό σας.

Ο καλύτερος τρόπος για να ηρεμήσετε το ανήσυχο
μωρό σας είναι το γλυκό νανούρισμα και η ζεστή,
γαλήνια λάμψη που διαχέει στον χώρο το νυχτερινό
φως. Από οποιοδήποτε δωμάτιο του σπιτιού σας,
μπορείτε να επιλέξετε ένα από τα 5 χαλαρωτικές
νανουρίσματα και να ενεργοποιήστε το νυχτερινό
φως, βοηθώντας το μωρό σας να αποκοιμηθεί
γρήγορα.

Αισθητήρας θερμοκρασίας

Ειδοποίηση δόνησης
Λειτουργία ECO

Ενεργοποιήστε τη λειτουργία ECO για να μειώσετε
την κατανάλωση ενέργειας όταν στο δωμάτιο του
μωρού υπάρχει ησυχία, παραμένοντας συνδεδεμένοι
με το μωρό σας μέσω της μοναδικής ένδειξης

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις ειδοποίησης, για να
ειδοποιείστε με μια αθόρυβη, διακριτική δόνηση της
μονάδας γονέα.

Ο αισθητήρας θερμοκρασίας με προσαρμοσμένη
ειδοποίηση σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε την
ατμόσφαιρα στο δωμάτιο του μωρού σας. Καθώς το
μωρό δεν μπορεί να ρυθμίσει τη θερμοκρασία του
σώματός του όπως εσείς, μια αδιόρατη αλλαγή στη
θερμοκρασία μπορεί να του προκαλέσει αναστάτωση.
Ο προσαρμοσμένος αισθητήρας θερμοκρασίας θα
σας ειδοποιήσει αμέσως, μέσω της ψηφιακής
οθόνης που διαθέτει η μονάδα γονέα, εάν οι
συνθήκες στο δωμάτιό του μεταβληθούν.
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Προδιαγραφές
Λειτουργίες
Προσαρμόσιμη ευαισθησία στον ήχο
Ρυθμιζόμενη γωνία προβολής
Συμβατότητα με tablet με Android, iOS: ΟΧI
Μόνο λειτουργία ήχου
Αυτόματη υπέρυθρη νυχτερινή όραση
Μονάδα μωρού που λειτουργεί με ρεύμα και
μπαταρία: Μόνο με ρεύμα
Μονάδα μωρού που λειτουργεί και με μπαταρία: ΟΧI
Χρόνος λειτουργίας μονάδας γονέα με μπαταρίες:
Έως και 10 ώρες
Κλιπ ζώνης
Έλεγχος φωτεινότητας
Ευχάριστο νυχτερινό φως
Ψηφιακή τεχνολογία βίντεο: Ναι, προσαρμόσιμη
τεχνολογία FHSS
Ψηφιακό ζουμ και μετατόπιση: Ναι, 2x
Λειτουργία ECO εξοικονόμησης ενέργειας:
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Λειτουργία ECO εξοικονόμησης ενέργειας:
Λειτουργία ECO με ένδειξη σύνδεσης
Φορητή και επαναφορτιζόμενη: Ναι, μονάδα γονέα
Εμβέλεια σε εσωτερικό χώρο έως: 50 μ.
Ένδειξη σύνδεσης και κατάστασης εντός εμβέλειας
Ειδοποίηση χαμηλής μπαταρίας/απώλειας σύνδεσης
Νανουρίσματα: Ναι, x5
Στυλ μενού: Εικονίδια και κείμενο
Φόρτιση μέσω Mini USB
Εμβέλεια σε εξωτερικό χώρο έως: 300 m
Ιδιωτική και ασφαλής: Ναι, προσαρμόσιμη
τεχνολογία FHSS
Λειτουργία αμφίδρομης ομιλίας
Αισθητήρας θερμοκρασίας
Λειτουργία δονήσεων
Οθόνη LCD: Έγχρωμη 3,5"
Οθόνη φωνητικής ενεργοποίησης:

Ναι, λειτουργία VOX
Μονάδα γονέα που λειτουργεί με ρεύμα και μπαταρία
Άνεση
Αυτόματη προειδοποίηση για χρήση εκτός εμβέλειας
Ένδειξη φόρτισης μπαταρίας
Ένδειξη χαμηλού επιπέδου μπαταρίας
Ένδειξη λειτουργίας
Έλεγχος έντασης ήχου
Ρυθμίσεις ευαισθησίας
Με δυνατότητα ανάρτησης σε τοίχο
Ρεύμα
Τροφοδοσία ρεύματος: 100 – 240 V / 50 - 60 Hz
Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση
Ζώνη συχνοτήτων: 2,4 GHz

* Η εμβέλεια λειτουργίας του βρεφικού μόνιτορ διαφέρει ανάλογα με
το περιβάλλον και τους παράγοντες που προκαλούν παρεμβολές.

