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Saumatonta mielenrauhaa
Pidä vauvaa silmällä missä tahansa

Yhdistettävällä Philips Avent -itkuhälyttimellä voit pitää vauvaa silmällä turvallisesti missä tahansa. Suojatun

Connect-järjestelmämme ansiosta yhteys vauvaan säilyy kaikkialla kotonasi, ja Baby Monitor+ -sovelluksella

voit missä tahansa tarkistaa, mitä vauvalle kuuluu.

Yhdistä missä vain
Pitää sinut saumattomassa yhteydessä vauvaan

Full HD -kamera, jossa pimeänäkö ja digitaalinen zoom

Varmuutta päivin ja öin
Näe pienimmätkin liikkeet ja kuule hiljaisimmatkin äänet

Jopa 400 metrin säteellä kotoa – rajattomasti muualta

Jopa 12 tuntia langatonta valvontaa vanhemman yksiköllä

Perheesi tukena
Aina sopiva lämpötila – ei koskaan liian lämmintä tai viileää

Rauhoittava yövalo takaa rauhalliset unet

Toimii päivästä ja yöstä toiseen

Yksilöllistä valvontaa
Puhu vauvalle ja kuuntele häntä samanaikaisesti

Rauhoittavia ääniä



Yhdistettävä itkuhälytin SCD923/26

Kohokohdat Tekniset tiedot
Suojattu Connect-järjestelmä
Suojattu Connect-järjestelmämme käyttää

useita salattuja linkkejä lapsen ja vanhemman

yksikön sekä sovelluksen välillä, mikä takaa

erittäin vakaan ja yksityisen yhteyden.

Baby Monitor+ -sovellus
Näet vauvan kotoa ja kodin ulkopuolelta käsin

Philips Avent Baby Monitor+ -sovelluksella.

Voit valvoa vauvaa ja rauhoittaa häntä Wi-Fi-

tai mobiiliyhteydellä mistä tahansa.

Vauvan yksikkö ja Full HD
Vauvan yksikön Full HD -kamerassa on

pimeänäkö ja digitaalinen zoom, ja se tuottaa

selkeät kuvat vauvan huoneesta päivin ja öin.

Laaja valvonta-alue
Pysy saumattomasti yhteydessä vauvaan

kotona vanhemman yksikön 400 metrin

toimintasäteen* ansiosta. Baby Monitor+ -

sovellus takaa rajattoman yhteyden missä vain

mobiili- tai Wi-Fi-yhteydellä.

Jopa 12 tunnin langaton käyttö
Ladattavan vanhemman yksikön akku riittää

jopa 12 tunniksi*, ja yksikössä on 4,3 tuuman

värinäyttö. Voit jatkaa valvontaa pitkälle iltaan

lataamatta yksikköä välillä.

Sisäinen huonelämpömittari
Sisäisen huonelämpömittarin korkean ja

matalan lämpötilan hälytykset auttavat

pitämään vauvan olon mukavana ja takaavat

makoisat unet.

Rauhoittava yövalo
Luo vauvan huoneeseen rauhoittava hohde

lapsen yksikön sisäisellä yövalolla. Valon voi

sytyttää tai sammuttaa ja sitä voi säätää

vanhemman yksikön ja Baby Monitor+ -

sovelluksen kautta.

Vastaustoiminto
Radiopuhelimet kuuluvat menneisyyteen!

Philipsin itkuhälyttimen vastaustoiminnon

ansiosta sinä ja vauvasi kuulette toistenne

äänen yhdellä painalluksella, ja voit vaikkapa

laulaa tai rauhoitella vauvaa yhteyden

katkeilematta.

Rauhoittavat äänet
Laitteessa on 15 rauhoittavaa ääntä linnun

laulusta luonnon öisiin ääniin ja tuttuihin

kehtolauluihin. Voit tallentaa myös omaa

ääntäsi, joka rauhoittaa vauvan varmasti.

Helppokäyttöinen
Itkuhälytin on heti käyttövalmis valmiiksi

toisiinsa yhdistetyn vanhemman ja lapsen

yksikön ansiosta. Helppo määritys Wi-Fi-

yhteydellä ja valmius kätevälle Baby Monitor+

-sovellukselle.

Ominaisuudet
Yhteystilat: Suora linkki (rinnakkaisverkko) ja

Wi-Fi

Mobiiliyhteyden kantama: Rajoittamaton,

edellyttää internetyhteyttä

Vanhemman yksikön ja lapsen yksikön

kantama: Enintään 400 metriä ulkona ja

50 metriä sisällä

Lapsen yksikön kameran tarkkuus: Full HD

1080p

Vanhemman yksikön näytön koko: 4,3 tuuman

LCD-värinäyttö

Vanhemman yksikön tarkkuus: 480x272

Pimeänäkö: Kyllä, automaattinen

Zoomaus: Kyllä, digitaalinen zoomaus ja

panorointi

Huonelämpömittari: Kyllä, hälytys sisältyy

Yövalo: Kyllä, ajastin sisältyy

Sen kautta voit puhua: Kyllä, vastaustoiminto

(puhu ja kuuntele samanaikaisesti)

Kehtolauluja, rauhoittavia ääniä ja valkoista

kohinaa: Kyllä, ajastin sisältyy

Tallenna käyttäjäkohtaisia ääniä: Kyllä,

sovelluksen kautta

Puhelinsovellus (sovellus): Philips Avent Baby

Monitor+

Käyttöjärjestelmät (sovellus): iOS 11 ja

uudemmat sekä Android 5 ja uudemmat

Käyttömukavuus
Videotila

Vain äänitila

Eco-tila: Kyllä, virransäästötila

Yksityinen tila: Kyllä, yhteys vain

vanhemman yksikön ja vauvan yksikön kautta

Taustavalvonta (vain sovellus): Kyllä, kuulet

vauvan puhelimen ollessa lukittuna tai kun

käytät muita sovelluksia

Hälytykset: Kyllä, akku vähissä; katkennut

yhteys; lämpötila; ääni; liikkeentunnistus

Seinäkiinnitys

Teho/siirto
Lapsen yksikön virtalähde: Vain verkkovirta

Vanhemman yksikön virtalähde: Akku ja

verkkovirta

Vanhemman yksikön käyttöaika akkuvirralla:

12 h Eco-tilassa

Virtalähde: 5 V:n 1 A:n verkkolaite, Tulo: 100–

240 V / 50–60 Hz

Taajuuskaista: 2,4 GHz

Ohjelmistotuki
Ohjelmistopäivitykset: Philips tarjoaa

asiaankuuluvia ohjelmistopäivityksiä 2

vuoden ajan ostopäivästä.

* Enintään 400 metriä ulkona ja 50 metriä sisällä

* Eco-tilassa täyteen ladattuna
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