
Analoge babyfoon, 2
ouderunits

 

Met extra babyunit

 

SCD486/00 De essentiële verbinding in je gehele huis

Twee ouderunits voor extra mobiliteit

Ons nieuwe aanbod analoge Avent-babyfoons biedt je ultrahelder geluid met

volumeregeling, lampjes die de geluidssterkte aangeven en verbindings- en

batterij-indicatoren, zodat je de zekerheid hebt dat je weet wanneer je baby je

nodig heeft.

Ultrahelder geluid

Kanaalinstellingen vrij aanpasbaar om storingen te verhelpen

Variabele volumeregeling om elk lachje of murmeltje te kunnen horen

Volledige gemoedsrust, waar je ook bent

Stijlvolle, draagbare ouderunits met een maximaal bereik van 150 meter

Bevat 2 ouderunits voor extra mobiliteit

Lampjes die de geluidssterkte aangeven van de geluiden van de baby

Eenvoudige licht- en geluidsindicatoren laten je weten dat je verbinding hebt

Sluit eenvoudig extra ouderunits aan voor optimale mobiliteit



Analoge babyfoon, 2 ouderunits SCD486/00

Kenmerken

Aanpasbare kanaalinstellingen

De analoge 40MHz-technologie heeft

aanpasbare kanaalinstellingen om storingen te

verhelpen voor een betere verbinding met je

baby

Volumeregeling met mute-functie

Pas het volume van je ouderunit aan zodat je

ieder lachje, murmeltje en hikje kunt horen. Je

kunt je baby ook in stilte in de gaten houden

met de mute-functie. De lampjes die de

geluidssterkte aangeven, laten je zien wanneer

je baby je nodig heeft.

Bereik

Met deze stijlvolle, kleine ouderunits die op

batterijen werken en een bereik van 150 m

hebben, blijf je altijd in contact met je baby,

zelfs als je ver van de babykamer af bent

Dubbele ouderunits

Met twee ouderunits kun je een unit bij je bed

laten en de andere overdag bij je houden, of jij

en je partner kunnen je baby tegelijkertijd in

de gaten houden.

Lampjes om geluidssterkte aan te geven

De lampjes worden geactiveerd als je baby

geluid maakt, dus zelfs als het volume zacht of

uit staat, weet je wanneer je baby je nodig

heeft

Verbindings- en batterij-indicatoren

De licht- en geluidsindicatoren laten je weten

of je verbinding hebt en binnen het bereik bent

en waarschuwen je als de batterij van de

ouderunit bijna leeg is, zodat je nooit

onverwacht zonder batterij komt te zitten. Zo

ben je altijd gerustgesteld.

Eenvoudig extra ouderunits aansluiten

Sluit in twee makkelijke stappen meer

ouderunits aan voor extra mobiliteit in en om je

huis. Extra ouderunits worden apart verkocht

(SCD484)
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Specificaties

Vermogen

Gebruikstijd van accu: 6 uur

Stroomvoorziening: 110 - 240 volt

Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: Analoog 40 MHz

Aantal kanalen: 2

Accessoires

AC/DC-adapter

DFU/gebruiksaanwijzing

Comfort

Batterij bijna leeg-indicatie

Volumeregeling

Automatische 'Geen bereik'-waarschuwing

Geluidsniveaulampjes

Technische specificaties

Bereik gebruikstemperatuur: 10 - 40 °C

Bereik opslagtemperatuur: 10 - 40 °C

Logistieke gegevens

Afmetingen F-doos (b x h x d): 250 x 100 x

300 mm

Ontwikkelingsfases

Fases: 0 - 6 maanden
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