
 

DECT Essential-
lydmonitor for baby

Advanced

 
100 % privat, uten forstyrrelse

Krystallklar lyd og toveis
samtale

Nattlys og vuggesanger

 

SCD713/26

Lytte til og snakk med babyen din
Den mest pålitelige forbindelsen til babyen din

Den krystallklare lyden på SCD713 babymonitor gjør at foreldrene kan slappe helt

av. Med temperatursensor, beroligende nattlys og rolige vuggesanger kan du

skape et avslappende miljø for babyen.

Frihet og fleksibilitet
Utmerket driftstid for overvåking hele natten

Rekkevidde på opptil 330 meter*

Pålitelig kobling og trygghet som varer
DECT-teknologi er garantert uten forstyrrelse og 100 % privat

Krystallklar lyd takket være DECT-teknologi

Vit at du er tilkoblet med LED-varsler

Energibesparende Smart Øko-modus for minimal lydoverføring

Overvåk temperaturen på barnerommet og angi temperaturvarsler

Beroligende og søvndyssende
Beroligende nattlys og vuggesanger for å berolige den lille

Snakk til babyen eksternt



DECT Essential-lydmonitor for baby SCD713/26

Høydepunkter
100 % privat, uten forstyrrelse

DECT-teknologi gir en sikker og privat

tilkobling, slik at du kan være sikker på at du er

den eneste som lytter. Den er garantert uten

forstyrrelse fra andre apparater med sendere,

som andre babymonitorer, trådløse telefoner og

mobiltelefoner.

Crystal clear sound
DECT-teknologi gir krystallklar lyd, slik at du

kan høre hvert lille fnis, hver gurglelyd, og hvert

hikk med perfekt stemmeklarhet.

Smart ØKO-modus

Den unike Smart ØKO-modusen minimerer

automatisk lydoverføring og øker

batterilevetiden. Dess nærmere du er babyen,

dess mindre effekt er nødvendig for perfekt

tilkobling.

Rekkevidde på opptil 330 meter*

*Innendørsrekkevidde opptil 50 m,

utendørsrekkevidde opptil 330 m.

Utmerket driftstid

Den praktiske oppladbare foreldreenheten gir

deg frihet med trådløs bruk i opptil 18 timer per

lading.

Vit at du er tilkoblet

3 indikatorlamper viser lydnivået på

barnerommet selv når foreldreenheten er

dempet. Med indikatorlampen for tilkobling vet

du alltid når monitoren er innenfor rekkevidde

og koblet til. Foreldreenheten varsler deg når

monitoren er utenfor rekkevidde eller når

strømmen er lav, slik at du alltid vet at du har

forbindelse med babyen.

Nattlys og 5 vuggesanger

Ingenting er som en beroligende vuggevise og

en varm og rolig nattlampe for å dysse en

urolig baby. Spill av en av de 5 avslappende

melodiene og slå på nattlampen fra hvilket

som helst rom i huset. Hjelp babyen med å

sovne inn igjen på kort tid uten anstrengelser.

Snakk til babyen eksternt

Iblant trenger babyen bare å høre den

beroligende lyden av stemmen din. Med ett

klikk vil denne essensielle funksjonen la deg

snakke med babyen din fra hvor som helst i

hjemmet.

Temperatursensor og -varsler

Siden babyer ikke ennå kan regulere sin egen

kroppstemperatur like godt som du kan, kan

små svingninger i klimaet gjøre dem urolig.

Med temperatursensoren kan du overvåke

klimaet i babyens rom og angi et tilpasset

varsel hvis temperaturen endres.
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Spesifikasjoner
Funksjoner
Utendørs rekkevidde på opptil: 330 m

Temperatursensor

Beroligende vuggesanger

Drift
Foreldreenhetens ladetid: Opptil 10 timer

Foreldreenhetens driftstid: Opp til 18 timer

Tekniske spesifikasjoner
Temperaturområde for drift: 0–40 °C

Anvendelighet
Mikrofonfølsomhetskontroll

Logistiske data
F-boksmål (B x H x D): 220 x 156 x 94 mm

Inkludert
Babyenhet

Batterier: 2 x AA-batterier

Batterier til babyenheten: Nei

Belteklemme

Foreldreenhet

Strømadapter: 2x

Overføring
Automatisk kanalvalg

Frekvensbånd: DECT
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