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DECT-babyfoon

SCD499/00

Gegarandeerd storingsvrij
Met digitale DECT-technologie

Deze digitale technologie biedt een veilige privéverbinding omdat u de enige wilt zijn die naar uw baby luistert.

Er wordt automatisch een vrij kanaal gekozen en er wordt automatisch overgeschakeld als er een ander

apparaat wordt gedetecteerd dat hetzelfde kanaal gebruikt.

Volledige gemoedsrust
Geeft aan dat er een continue verbinding is tussen beide units

Geeft met lampjes aan of je baby geluid maakt

Garandeert dat er geen storing is door andere apparaten

Controleer de temperatuur van de babykamer op afstand

Optimale mobiliteit in en om het huis
Riemclip en halskoord voor handsfree gemak

Een kleine, mobiele ouderunit waarmee je je baby overal in en om het huis kunt horen

Oplaadbare ouderunit voor minimaal 24 uur toezicht

300 m bereik: gegarandeerd een betrouwbare ontvangst in en om het huis

Reisetui voor eenvoudig opbergen

Kalmerende beelden, geluiden en woorden
Stelt je baby in het donker gerust met rustgevende sterretjes

Vijf slaapliedjes sussen je baby in slaap

Biedt de mogelijkheid om tegen je baby te praten



DECT-babyfoon SCD499/00

Kenmerken Specificaties
Kamerthermometer
Controleer de temperatuur van de babykamer

op afstand voor extra comfort en controle.

Gegarandeerd storingsvrij
Garandeert dat er geen storing is door andere

apparaten (andere babyfoons, draadloze

telefoons en mobiele telefoons). Biedt een

betrouwbare privéverbinding door toepassing

van gegevensversleuteling. Jij bent de enige

die je baby kan horen en je hoort alleen je

eigen baby.

Digitale signaalbevestiging
Geeft met zichtbare en hoorbare

verbindingssignalen aan dat er een continue

verbinding is tussen de baby- en ouderunit.

Geluidsniveaulampjes
Geeft met lampjes aan of je baby geluid

maakt, zelfs als het volume is uitgeschakeld.

Reisetui
Reisetui voor eenvoudig opbergen tijdens het

reizen.

Riemclip en halskoord
De riemclip en het halskoord bieden handsfree

gemak en mobiliteit: klem de ouderunit vast

aan je riem of draag deze om je hals.

Oplaadbare ouderunit

De oplaadbare ouderunit geeft je minimaal 24

uur draadloos toezicht binnen een straal van

maximaal 300 m.

Kleine, mobiele ouderunit
Dankzij het compacte formaat kun je nu overal

in en om het huis horen wanneer je baby je

nodig heeft.

Met een bereik van maximaal 300 m
Met een bereik van maximaal 300 m ben je

verzekerd van een betrouwbare ontvangst in en

om het huis.

Vijf slaapliedjes
Vijf slaapliedjes sussen je baby in slaap.

Nachtlampje met sterretjes
Nachtlampje met rustgevende sterretjes om je

baby gerust te stellen.

Terugspreekfunctie voor ouders
Biedt de mogelijkheid om je baby te horen en

tegen je baby te praten.

Tuner/ontvangst/transmissie
Automatische kanaalselectie

Aantal kanalen: 120

Vermogen
Gebruikstijd van accu: 24 hr

Stroomvoorziening: 230-240 V

Oplaadtijd: 8,0 hr

Ontwikkelingsfases
Stapje: 0 - 6 maanden, 6-12 maanden

Vermogen
Oplaadbaar

Technische specificaties
Bereik gebruikstemperatuur: 0 .. 40 °C

Comfort
"Apparaat aan"-indicatie

Automatische 'buiten bereik'-waarschuwing

Batterij bijna leeg-indicatie

Batterij-oplaadindicatie

Volumeregeling

Nachtlampje

Geluidsniveaulampjes

Systeemcontrole: Batterijcontrolelampje,

Systeemcontrolealarm,

Systeemcontrolelampje

Accessoires
Riemclip

Batterijen: 2 oplaadbare AAA NiMH-

batterijen

Docking station: Oplaadstation voor de

ouderunit

Snelstartgids

Tuner/ontvangst/transmissie
Frequentieband: DECT

Accessoires
AC/DC-adapter: 2 x 9 VDC, 300 mA

DFU/gebruiksaanwijzing: Nederlands,

Engels, Fins, Frans, Duits, Grieks, Italiaans,

Portugees, Spaans, Zweeds, Noors, Deens

Logistieke gegevens
Afmetingen F-doos (b x h x d): 305 x 187 x

135 mm

Technische specificaties
Bereik opslagtemperatuur: -20 .. +60 °C
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