Digitale
videobabyfoon
Compatibel met 4 camera's

SCD610/00

De draagbaarste verbinding met je baby
Overdag en 's nachts in beeld, overal in huis
Met onze digitale technologie voor beeldbabyfoons beschik je altijd over een veilige privéverbinding met je
baby.
Overdag en 's nachts in beeld
2,4-inch LCD-scherm met dag- en nachtzicht
Bereik van 150 m
Zoomen en draaien
Mogelijkheid om camera's toe te voegen naarmate je gezin groeit
Compatibel met maximaal vier camera's
Geluidsniveaulampjes
Veilige privéverbinding
Automatische kanaalselectie
Indicatoren voor de verbinding en energie
Automatische schermactivering
Optimaal zicht
Camera die op de wand kan worden gemonteerd

Digitale videobabyfoon

SCD610/00

Kenmerken
Bereik van 150 m

Automatische schermactivering

Geluidsniveaulampjes

Blijf in contact met je baby in je huis met een
bereik van 150 m

Automatische schermactivering als in de kamer
van je baby geluid wordt waargenomen.
Dankzij de bediening voor volume en
helderheid kun je je kindje heel eenvoudig in
het oog houden

De lampjes gaan branden om aan te geven
hoe hard het geluid in de babykamer is, zelfs
als het geluid van de ouderunit is gedempt

2,4-inch LCD-scherm (SCD610)

Wandmontage mogelijk

Compatibele camera

Houd je baby dag en nacht in het oog.
Overdag in kleur en 's nachts in zwart-wit met
infrarood licht
Automatische kanaalselectie

Geschikt voor alle voetstukken. Met meerdere
camera's kun je je baby in elke kamer zien.
Kan met maximaal vier SCD609-camera's
worden gebruikt

Altijd perfect zicht op je baby. Je babyfoon is
geschikt voor wandmontage dus je kunt hem
moeiteloos aan de muur bevestigen
Zoomen en draaien

Indicatoren voor de verbinding en energie

Luister zonder storingen naar je baby. Je
babyfoon wisselt tegelijkertijd tussen 120
kanalen om je verbinding storingsvrij te
houden

Houd je baby in de gaten met de 2x optische
draai- en zoomfunctie
Zorg ervoor dat je babyfoon verbinding heeft.
Een groen lampje betekent dat er verbinding
is, een rood, knipperend lampje betekent dat
de verbinding is weggevallen

Digitale videobabyfoon

SCD610/00

Speciﬁcaties
Kenmerken
Digitale beeldtechnologie
LCD-scherm: 2,4-inch, kleur
Maximaal bereik: 150 meter
Automatische kanaalselectie
Perfect helder geluid
Eigen verbinding
's Nachts gebruiken zonder op te laden
'Batterij bijna leeg'-lampje en -alarm
Indicator en alarm voor verbinding
Geluidsniveaulampjes
Volumeregeling met mute-functie
Menustijl: Tekst
# talen: 2
Stemactivatiescherm
Automatisch nachtzicht
Helderheidsregeling
Meer dan één camera koppelen: 4 camera's

Instelbare geluidsgevoeligheid
Digitale zoom
Draaien
Kleine ouderunit
Oplaadbare ouderunit
Riemclip
Halskoord

Geluidsniveaulampjes
Volumeregeling
Wandmontage mogelijk

Accessoires
AC/DC-adapter
Snelstartgids
Gebruiksaanwijzing

Vermogen
Stroomvoorziening: 220 - 240 volt
Stroomvoorziening: 120 V (VS)

Comfort
Automatische 'Geen bereik'-waarschuwing
Batterij-oplaadindicatie
Batterij bijna leeg-indicatie
"Apparaat aan"-indicatie
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Ontwikkelingsfases
Fases: Zwangerschap, 0 - 6 maanden, 6-12
maanden

Tuner/ontvangst/transmissie
Automatische kanaalselectie
Frequentieband: 2,4 GHz

