Digital babyalarm
med video
Kompatibel med 4-kameras

SCD610/00

Den mest bærbare forbindelse til dit barn
Synlighed dag og nat, overalt i hjemmet
Vores digitale videoovervågningsteknologi gør det muligt for dig at holde en sikker og privat forbindelse med dit
barn på alle tidspunkter.
Synlighed dag og nat
2,4" LCD-skærm med synlighed dag og nat
Rækkevidde på 150 m
Zoom og panorer
Tilføj ﬂere kameraer, når din familie vokser
Kompatibel med op til ﬁre kameraer
Lydniveau med lys
Sikker, privat forbindelse
Automatisk kanalvalg
Indikatorer for tilslutning og lavt batteri
Automatisk skærmaktivering
Optimal visning
Kamera, der kan hænges på væggen

Digital babyalarm med video

SCD610/00

Vigtigste nyheder
Rækkevidde på 150 m

Automatisk skærmaktivering

Lydniveau med lys

Hold dig i forbindelse med dit barn i dit hjem
op til en afstand på 150 m

Automatisk skærmaktivering, når der registreres
en lyd i din babys værelse. Styring af lyd- og
lysstyrke gør det nemt at se dit barn.

Lys aktiveres for at angive lydniveauet i
babyens værelse, selv om lyden på
forældreenheden er dæmpet

Kompatibelt kamera

Kan hænges på væggen

Alle områder er dækket. Ved at have ﬂere
kameraer kan du se din baby fra rum til rum.
Kan anvendes med op til ﬁre SCD609kameraer

Få et fantastisk udsyn til din baby. Monter din
skærm på væggen med vægbeslaget, der er
nemt at montere

2,4" LCD-skærm (SCD610)

Hold øje med dit barn dag og nat. Fuld farve
om dagen og infrarødt sort/hvid om natten
Automatisk kanalvalg

Zoom og panorer
Indikatorer for tilslutning og lavt batteri

Hør din baby og intet andet. Din skærm skifter
simultant mellem 120 kanaler, så din
forbindelse er fri for forstyrrelser
Kontroller, at din skærm er tilsluttet. Et grønt lys
viser, at den er tilsluttet, et blinkende rødt lys
viser, at forbindelsen er afbrudt

Se alt, hvad din baby foretager sig med 2x
optisk panorering og zoom

Digital babyalarm med video

SCD610/00

Speciﬁkationer
Funktioner
Digital videoteknologi
Antal sprog: 2
Adjustable sound sensitivity
LCD-skærm til video: 2,4" farve
Rækkevidde op til: 150 meter
Automatisk kanalvalg
Perfekt, klar lyd
Privat forbindelse
Brug om natten uden opladning
Angivelse af og advarsel ved lavt strømniveau
Forbindelsesindikator og -alarm
Bælteclips
Lydniveau med lys
Lydafbrydelse og regulering af lydstyrke
Menuen Stil: Tekst
Stemmeaktiveringsskærm
Automatisk styret nattesyn
Lysstyrkekontrol

Forbind mere end ét kamera: 4 kameraer
Digitalt zoom
Panoreringsfunktion
Håndholdt forældreenhed
Genopladelig forældreenhed
Halsstroptilbehør
Tuner/modtagelse/transmission
Automatic channel selection
Udviklingsfaser
Fase: Graviditet, 0-6 måneder, 6-12 måneder

Tuner/modtagelse/transmission
Frekvensbånd: 2,4 GHz

Strøm
Strømforsyning: 220-240 V

Tilbehør
Brugervejledning
Lynhåndbog

Strøm
Power supply: 120 V (US)

Tilbehør
Lysnetadapter
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Komfort
Auto out-of-range warning
Battery low indication
Power on indication
Battery charging indication
Volume control
Kan hænges på væggen
Sound-level lights

