
 

Dětská chůvička
DECT

 
100% soukromí, žádné rušení

Křišťálově čistý zvuk

Režim vhodný na noc

Vibrace a noční režim

 

Product Picture

SCD721/26

Nejspolehlivější spojení s vaším dítětem
100 % soukromí, žádné rušení

Křišťálově čistý zvuk naší dětské chůvičky SCD721 DECT poskytuje zdokonalené sledování bez rušení. Díky

snímači teploty, příjemnému nočnímu světlu, ukolébavkám a speciálnímu nočnímu režimu vytvoří pro vás i vaše

dítě klidné prostředí.

Volnost a flexibilita

Dokovací stanice pro pohodlné dobíjení

Vynikající provozní doba pro hlídání přes noc

Režim vhodný na noc tlumí displej a zvuk

Dosah až 330 metrů*

Spolehlivé spojení a neustálá jistota

Technologie DECT zaručuje nulové rušení a 100% soukromí

Křišťálově čistý zvuk díky technologii DECT

Poznejte, že jste připojení, díky výstrahám LED

Režim Smart ECO pro úsporu energie pro minimální přenos

Sledujte teplotu v dětském pokoji a nastavte výstrahy

Uklidnění a spánek

Příjemné noční světlo a ukolébavky uklidní vaše ratolesti

Mluvte s dítětem na dálku



Dětská chůvička DECT SCD721/26

Přednosti Specifikace

100% soukromí, žádné rušení

Technologie DECT poskytuje bezpečné a

soukromé připojení, takže můžete mít jistotu,

že posloucháte pouze vy. Zaručuje nulové

rušení od jakýchkoli dalších vysílacích přístrojů

– například jiných dětských chůviček,

bezdrátových telefonů a mobilních telefonů.

Křišťálově čistý zvuk

Technologie DECT poskytuje křišťálově čistý

zvuk, takže dokonale jasně uslyšíte každé

sebemenší zahihňání, říhnutí a škytnutí.

Režim Smart ECO

Jedinečný režim Smart ECO automaticky

minimalizuje přenos zvuku a prodlužuje výdrž

baterie. Čím blíže jste k dítěti, tím méně

energie je třeba k dokonalému spojení.

Dosah až 330 metrů*

*Uvnitř dosah až 50 m, venku dosah až 330 m.

Vynikající provozní doba

Praktická nabíjecí rodičovská jednotka vám

poskytne svobodu bezdrátového sledování po

dobu až 18 hodin na jedno nabití.

Poznejte, že jste připojení

5 kontrolek úrovně zvuku pro indikaci úrovně

zvuku v pokoji dítěte, i když je rodičovská

jednotka ztlumená. S kontrolkou spojení

budete vždy vědět, zda je chůvička v dosahu

a připojená. Rodičovská jednotka vás upozorní,

když je chůvička mimo dosah nebo když

dochází baterie, takže si budete vždy jistí, že

máte spojení se svým dítětem.

Režim vhodný na noc

Přizpůsobte si nastavení výstrah a nechte se

upozorňovat v tichém a jemném režimu vibrací.

Jednoduše přepněte na noční režim a jedním

stiskem tlačítka ztlumte světla, displej a zvuk.

Noční světlo a 5 ukolébavek

Pokud chcete ukonejšit neklidné dítě, jemné

ukolébavce a klidnému teplému nočnímu

světlu se nic nevyrovná. Přehrajte jednu

z 5 uklidňujících melodií a zapněte noční

světlo z kterékoli místnosti v domě. Pomozte

dítěti klidně a rychle znovu usnout.

Pohodlný podstavec pro dobíjení

Pohodlně dobíjejte rodičovskou jednotku

v dokovací stanici. Umístěte ji do ložnice, aby

se usnadnilo nabíjení v noci, nebo ji přes den

používejte jako stojan.

Mluvte s dítětem na dálku

Někdy vaše dítě pouze potřebuje slyšet váš

uklidňující hlas. Jedním stiskem pomocí této

nezbytné funkce můžete na dítě mluvit

odkudkoli z domácnosti.

Snímače teploty a výstrahy

Protože děti ještě neumějí regulovat tělesnou

teplotu tak dobře jako vy, může je zneklidnit i

drobná změna. Snímač teploty umožňuje

sledovat prostředí v pokojíčku dítěte a nastavit

přizpůsobenou výstrahu, když se teplota změní.

Funkce

Dětská jednotka s funkcí záložní baterie

Uklidňující noční světlo

Dosah uvnitř až: 50 m

Dosah venku až: 330 m

Funkce zpětného hovoru

Snímač teploty

Rodičovská jednotka s napájením z baterie

i sítě

Uklidňující ukolébavky

Spotřeba

Napájení: 120 V (USA), 220 - 240 V

Doba nabití rodičovské jednotky: Až 10 hodin

Doba provozu rodičovské jednotky: Až

18 hodin

Pohodlí

Upozornění vybitého akumulátoru

Automatické upozornění při překročení

dosahu

Kontrolky nabíjení baterií

Kontrolky úrovně zvuku

Technické údaje

Rozsah provozní teploty: 0-40 °C

Pohodlí

Nastavitelná hlasitost

Řízení jasu

LCD displej

Ovládání citlivosti mikrofonu

Logistické údaje

Rozměry balení F (Š x V x H): 220 x 156 x

94 mm

Funkce

Nabíjecí stanice

Technologie DECT

Úsporný režim Smart ECO

Kontrolky reagující na zvuk: 5 kontrolek LED

Poznejte, že jste připojení: Ano, pomocí LED

výstrah

Režim vhodný na noc: Ano, ztlumit displej a

zvuk

Režim jemných vibrací

Obsahuje

Dětská jednotka

Baterie: 2 x baterie AA

Baterie pro dětskou jednotku: Ne

Spona na opasek

Rodičovská jednotka

Nabíjecí stojánek

Adaptér napájení: 2x

Přenos

Automatická volba kanálů

Frekvenční pásmo: DECT
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