Babá eletrônica
digital com câmera
Tela colorida de 2,4''

SCD603/00

A conexão essencial para o seu bebê
Veja e ouça seu bebê de qualquer canto da casa
Com o SCD603, você pode manter uma conexão segura com o seu bebê a todo o
momento. Além da perfeita qualidade de som, você também consegue vê-lo dia
e noite. Com alcance de até 150 metros, este monitor é totalmente portátil e fácil
de usar.
Monitoramento em vídeo dia e noite
Tela colorida de 2,4'' e alta resolução
Visão noturna infravermelha automática
Ouça seu bebê em som nítido
Modo de ativação por voz
Conexão com 100% de privacidade
As luzes LED mostram quando a unidade está conectada e dentro do raio de alcance
Função de bateria backup em caso de queda de energia
Alcance de até 150 metros*
Acalma o bebê
Luz noturna suave
Selecione suas canções de ninar remotamente
Fácil de usar
Unidade do bebê de montagem na parede
Unidade dos pais recarregável

Babá eletrônica digital com câmera

SCD603/00

Especiﬁcações

Destaques

Recursos
Tecnologia de vídeo digital
Tela de vídeo LCD: Colorida, de 2,4''
Alcance de até: 150 metros
Seleção automática de canais
Som nítido perfeito
Luz de ativação de som: 5x
Uso noturno sem necessidade de
carregamento
Indicação e alerta de bateria fraca
Indicador e alerta de conexão
Luzes de nível de som
Desativação de volume e controle de volume
Estilo do menu: Teletexto
Nº de idiomas: 1
Tela de ativação por voz
Visão noturna com controle automático
Controle de brilho
Função de bateria backup
Unidade dos pais portátil
Unidade dos pais recarregável
Presilha para cinto
Cordão para o pescoço (acessório)
Pode ser montado na parede
Luz noturna
Canções de ninar

Lig/Desl
Fonte de alimentação: 220-240 (Brazil bivolt
110-240V) volt
Fonte de alimentação: 120 V (US), 110 a 240 V
(Brasil)

Visão noturna infravermelha automática

Sintonizador/Recepção/Transmissão
Faixa de frequência: 2,4 Ghz
Seleção automática de canais
Acessórios
Presilha para cinto: A presilha para cinto
oferece praticidade e mobilidade sem o uso
das mãos
Manual do usuário
Guia de início rápido
Conforto
Indicador de bateria fraca
Indicação de carregamento da bateria
Indicação "Ligado"
Aviso automático de fora de alcance
Controle de volume
Luzes do nível de som
Luz noturna
Pode ser montado na parede
Fases do desenvolvimento
Fases: Gravidez, 0 a 6 meses, 6 a 12 meses

A visão noturna infravermelha é ativada
automaticamente
Alcance de até 150 metros*

* Alcance interno de até 30 metros, alcance
externo de até 150 metros
Luz noturna suave
Luz noturna suave para acalmar o bebê
Modo de ativação por voz
A tela e o volume de ativação automática são
ativados quando seu bebê começa a chorar
Unidade do bebê de montagem na parede

A unidade do bebê pode ser montada na
parede, garantindo um excelente
posicionamento
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Selo Verde da Philips
Produto Verde Philips, com EcoDesign
aprovado internacionalmente e com auditoria
KPMG. Os Produtos Verdes da Philips podem
reduzir custos, o consumo de energia e as
emissões de CO2. Como? Eles oferecem
melhorias ambientais signiﬁcativas em uma
ou mais áreas Philips Verde — Eﬁciência
energética, Embalagens, Substâncias
perigosas, Peso, Reciclagem e descarte e
Conﬁabilidade durante o período de vida útil.

