
Analoge babyfoon

SCD465/00

Oplaadbare ouderunit
Geniet van volledige vrijheid en betrouwbaarheid in en om het huis. De oplaadbare ontvanger biedt tot 12 uur

draadloos toezicht met een bereik tot 200 m. Met digitale signaalbevestiging.

Gemak voor jou en je kindje

Pas het volume van de ouderunit aan de omstandigheden aan

Pas de gevoeligheid van de babyunit aan elke situatie aan

Volledige gemoedsrust

Gaat branden als de batterijen moeten worden opgeladen of vervangen

Geeft aan dat er een continue verbinding is tussen beide units

Minimale storing van andere babyfoons

Geeft met lampjes aan of je baby geluid maakt

Optimale mobiliteit in en om het huis

Zorgt voor een betrouwbare ontvangst in en om het huis

Overal oplaadbaar, overal draadloos toezicht

Kalmerende woorden

Nachtlampje stelt je kindje gerust wanneer hij wakker wordt



Analoge babyfoon SCD465/00

Kenmerken Specificaties

16 kanalen

Minimale storing van andere babyfoons.

Geluidsniveaulampjes

Geeft met lampjes aan of je baby geluid

maakt, zelfs als het volume is uitgeschakeld.

Digitale signaalbevestiging

Geeft met zichtbare en hoorbare

verbindingssignalen aan dat er een continue

verbinding is tussen de baby- en ouderunit.

'Batterij bijna leeg'-lampje

Gaat branden als de batterijen moeten worden

opgeladen of vervangen.

Bereik tot 200 meter

Zorgt voor een betrouwbare ontvangst in en om

het huis.

Draadloze ontvanger

Overal oplaadbaar, overal draadloos toezicht.

Volumeregeling

Biedt de mogelijkheid om het volume van de

ouderunit aan te passen aan elke situatie.

Instelbare geluidsgevoeligheid

Pas de gevoeligheid van de babyunit aan elke

situatie aan.

Kalmerend nachtlampje

Nachtlampje stelt je kindje gerust wanneer hij

wakker wordt

 

Tuner/ontvangst/transmissie

Maximum range: 200 m

Number of channels: 16

Number of pilot tones: 16

Vermogen

Gebruikstijd van accu: 12 hr

Comfort

Power on indication

Auto out-of-range warning

Battery low indication

Battery charging indication

Volume control

Tuner/ontvangst/transmissie

Frequentieband: 40.675 - 40.690 MHz

Indicatietoon: Digitaal

Accessoires

Gebruiksaanwijzing

Batteries: 4 x AA oplaadbare accu, ontvanger

(inbegrepen)

Snelstartgids

Accessoires

AC/DC-adapter: 2 x 9 V DC 200 mA
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