
 

Dect babyalarm Audio
med stjernehimmel<br>

Audio Monitors

 
100 % privat tilslutning

Natlysprojektor med stjerner

Svarfunktion og MP3-
vuggeviser

 

SCD580/00

Den mest pålidelige tilslutning, nu med hyggelig

stjernehimmel<br>

Tryghed og velbefindende for dig og dit barn

Philips testvindende sortiment af babyalarmer garanterer, at du altid kan overvåge

dit barn på en tryg måde. Somme tider har dit barn bare brug for at høre lyden af

din stemme, andre gange kan en beroligende vuggevise eller den hyggelige

stjernehimmel gøre, at dit barn falder til ro. Med perfekt tilslutning, en krystalklar

lyd, temperaturregulering, natlampe, hyggelig stjernehimmel, beroligende

vuggeviser og personlige notifikationsindstillinger kan både du og dit barn være

sikre på at sove roligere.<br>

Frihed og fleksibilitet

Rækkevidde op til 330 meter*

Overlegen driftstid op til 18 timer

Vibrationsalarm

Øjeblikkelig lysdæmpning hjælper med at give en rolig nat

Trøster og beroliger dit spædbarn

Vær altid tæt på hinanden med talk back

Natlampe + MP3 Plug and Play

Få dit barn til at falde til ro med natlysprojektoren med stjernehimmel

Pålidelig, sikker forbindelse og konstant tryghed

Vær altid klar over, hvornår alarmen er inden for rækkevidde og tilsluttet

Perfekt, krystalklar lyd på grund af DECT-teknologi

Energibesparende Smart ECO-tilstand

Lydniveauindikatorer angiver, hvis babyen laver lyde

Overvåg luftfugtigheden og temperaturen i børneværelset



Dect babyalarm Audio med stjernehimmel<br> SCD580/00

Vigtigste nyheder

Natlysprojektor med stjerner

Måske har dit barn stadig svært ved at finde ro,

når det bliver lagt. Hjælp dit barn med at falde

til ro med natlysprojektoren med

stjernehimmel, som kan aktiveres via forældre-

eller babyenheden. (Fjernaktivering ikke

tilgængelig i USA og Canada).

Natlampe med MP3-stik

Få dit barn til at falde til ro med en sang, du

selv har valgt, og natlampens varme,

beroligende glød. Med MP3 Plug and Play kan

du afspille dine egne udvalgte sange. Din

personlige musik i børneværelset hjælper dit

barn med at falde i søvn på ingen tid.

(Fjernaktivering er ikke tilgængelig i USA og

Canada).

Nul interferens med DECT

DECT-teknologi garanterer nul interferens fra

andre transmitterende produkter som f.eks.

andre babyalarmer, trådløse telefoner og

mobiltelefoner. Datakryptering giver sikker og

privat forbindelse, så du kan være sikker på, at

du er den eneste, der kan høre din baby

Perfekt, klar lyd

Hør hver eneste lille pludren og hvert eneste

hik fuldstændigt klart. DECT-teknologi giver

krystalklar lyd i høj kvalitet, så du altid kan

høre din baby.

Smart ECO-tilstand

Den unikke Smart ECO-tilstand mindsker

automatisk din sendestyrke og forøger dit

batteris levetid. Jo tættere du er på dit barn, jo

mindre strøm er nødvendigt for at opnå en

perfekt forbindelse (ikke tilgængelig i USA og

Canada).

Lydaktivering af 5 LED-indikatorer

Lys aktiveres for at angive lydniveauet i

babyens værelse; selv om lyden på

forældreenheden er dæmpet.

Konstant forbindelse

Forældreenheden giver dig besked, når

alarmen er uden for rækkevidde, eller når

strømniveauet er lavt, så du kan være sikker på

altid at være i forbindelse med dit spædbarn.

Temperatur- og luftfugtighedssensor

En kombineret luftfugtigheds- og

temperatursensor gør det muligt at overvåge

klimaet i børneværelset. Din baby kan ikke

regulere sin kropstemperatur lige så godt, som

du kan, og en lille temperaturændring eller for

høj eller for lav fugtighed kan forstyrre barnets

søvn. En særlig kombineret luftfugtigheds- og

temperatursensor fortæller dig via det digitale

display på forældreenheden med det samme,

hvis klimaet i børneværelset ændrer sig.

Overvåg klimaet i børneværelset.

Rækkevidde på 330 m

Indendørs rækkevidde op til 50 meter*.

Udendørs rækkevidde op til 330 meter*.

Driftstid op til 18 timer

Den lille, genopladelige forældreenhed gør det

muligt at streame trådløst i op til 18 timer, før

genopladning er nødvendig.

Vibrationsalarm

Gør dine alarmindstillinger personlige, og få en

meddelelse via en stille og diskret vibration på

forældreenheden.

Rolig nat-tilstand

Tryk på natdæmpningsknappen for øjeblikkeligt

at aktivere den rolige nattilstand. I denne

tilstand reduceres skærmens og

lampens lysstyrke samt lydstyrken for alarmer.

Tryk ganske enkelt på natdæmpningsknappen

igen for at skifte tilbage til normal

betjeningstilstand.
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Specifikationer

Funktioner

Beroligende natlys

Indendørs rækkevidde op til: 50 m

Opkoblet og rækkeviddeangivelse

Udendørs rækkevidde op til: 330 meter

Svarfunktion

LCD-skærm

Beroligende vuggeviser

Tuner/modtagelse/transmission

Automatic channel selection

Frequency band: DECT

Udviklingsfaser

Fase: Graviditet, 0-6 måneder

Strøm

Driftstid i batteritimer: 18 timer

Opladningstid: 10 hour(s)

Strømforsyning: 120 V (US), 220 - 240 V

Komfort

Auto out-of-range warning

Battery low indication

Battery charging indication

Volume control

Sound-level lights

Komfort

Sensitivity control

Tekniske specifikationer

Storage temperature range: 10 - 40 °C

Temperaturområde (drift) i °C: 10 - 40 °C

Logistiske data

Mål på F-box (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Funktioner

Opladestation

DECT-teknologi

Energibesparende Smart ECO-tilstand: ECO-

tilstand, Ja

Rolig nattilstand og vibrationsalarm

Lydaktiverede lys: 5 LED-indikatorer

Natlysprojektor med stjerner

Temperatur-/luftfugtighedssensor

* Babyalarmens rækkevidde varierer afhængigt af

omgivelserne og faktorer, der kan forårsage

interferens.
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