Digitálny detský
video monitor
Premium
Súkromie a bezpečie
(s adaptívnou technológiou
FHSS)

3,5-palcová farebná obrazovka
s 2-násobným priblížením
a s dokonale ostrým nočným
videním

Uspávanky, nočné svetlo
a izbový teplomer
Obojstranná hlasová odozva
a režim vibrovania

SCD845/52

Vždy nablízku vášmu dieťaťu s upokojujúcimi
funkciami
V súkromí a bezpečí vďaka technológii A-FHSS.
Detská pestúnka Philips Avent SCD845 vám umožní zostať v nepretržitom
zabezpečenom a súkromnom spojení s vaším dieťaťom. Vďaka vynikajúcej kvalite
zvuku a 3,5" obrazovke LCD s krištáľovo čistým obrazom budete svoje dieťa nielen
dokonale vidieť, ale aj počuť, či už vo dne alebo v noci.
Súkromné a zabezpečené pripojenie
3,5" obrazovka s vysokým rozlíšením s dokonale ostrým nočným videním
Úsporný režim ECO s indikáciou pripojenia
Počúvajte svoje bábätko v dokonale čistom zvuku
Súkromné a zabezpečené pripojenie s adaptívnou technológiou FHSS
Sloboda, ﬂexibilita, pohodlie a spokojnosť
Vyberte si najvhodnejšiu hladinu zvuku pre vaše prostredie
Dosah až 300 metrov*
Príjemné nočné svetlo a uspávanky upokoja váš malý poklad
Vibračný režim pre jemné upozornenia
Viac voľnosti s prevádzkovým časom až 12 hodín*
Rozprávajte sa so svojím dieťaťom na diaľku
Spoľahlivosť a istota
Monitorujte teplotu v detskej izbe
Oznámenia o pripojení pomocou kontrolky LED
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Hlavné prvky
3,5" farebná obrazovka s 2x zoomom

Majte svoje dieťa na dohľad vo dne aj v noci
vďaka dokonale ostrému nočnému videniu
s infračerveným prísvitom, ktoré sa v tme
automaticky zapne. Vychutnajte si pohľad na
svoje spiace dieťatko na mimoriadne veľkej
3,5-palcovej farebnej obrazovke s vysokým
rozlíšením. Súčasťou je aj 2x digitálny zoom,
aby ste mohli lepšie sledovať, čo vaše dieťatko
robí, a mali väčší pokoj na duši.
Režim ECO
Zapnite režim ECO a znížte spotrebu energie
v čase, keď je v detskej izbe ticho. Vďaka
jedinečnej indikácii pripojenia neustále viete,
či ste v spojení s dieťaťom. Režim ECO vypne
prenos audia/videa a jednotky sa pripoja, len
keď dieťa vydá nejaký zvuk.

Ovládanie citlivosti
Umožňuje vám nastaviť citlivosť mikrofónu
detskej jednotky. Citlivosť mikrofónu určuje, akú
úroveň hluku detská jednotka zachytí. Môžete
napríklad chcieť počuť plač dieťaťa, ale nevadí
vám, ak dieťa nepočujete bľabotať.
Vždy pripojení
Majte vždy prehľad o tom, či je jednotka
pripojená a v dosahu. Rodičovská jednotka vás
upozorní, pokiaľ bude monitor mimo dosahu
alebo nastane problém s napájaním, aby ste
mali istotu, že budete so svojím dieťaťom
neustále v spojení.
Dokonale čistý zvuk videa
Začujte dokonale zreteľne každé
zachichotanie, zamrnkanie či čkanie. Svoje
dieťatko budete nielen kedykoľvek vidieť, ale aj
počuť, pričom zvuk bude vysokokvalitný
a krištáľovo čistý.
Súkromný, zabezpečený, s adaptívnou
technológiou FHSS

Nočné svetlo a uspávanky
Na dokonalé učičíkanie dieťaťa môžete použiť
nežnú uspávanku a teplú upokojujúcu žiaru
nočného svetla. Z ľubovoľnej miestnosti
vo vašej domácnosti si môžete zvoliť spomedzi
5 relaxačných skladieb a zapnúť nočné svetlo,
vďaka ktorým vaše dieťa za krátky čas v pokoji
zaspí.
Vibračná výstraha

Prispôsobte si zvukové nastavenia podľa
vlastných potrieb. Rodičovská jednotka vás
upozorní tichou, jemnou vibráciou.
Prevádzkový čas až 12 hodín

Snímač teploty

Snímač teploty s prispôsobiteľným
upozornením vám umožňuje monitorovať
podmienky v detskej izbe. Vaše dieťa
nedokáže regulovať svoju telesnú teplotu tak
účinne ako vy, a preto aj tá najmenšia zmena
teploty dokáže u neho vyvolať pocit
nespokojnosti. Prispôsobiteľný snímač teploty
vás prostredníctvom digitálneho displeja
na rodičovskej jednotke okamžite upozorní
na prípadné zmeny podmienok v detskej izbe.

Jedinečné spárovanie slúchadla na zaistenie
súkromného a zabezpečeného spojenia
s dieťaťom. V kombinácii s novou adaptívnou
technológiou FHSS (rozprestretie spektra
s preskakovaním frekvencií) dosahuje
minimálnu interferenciu.

Malá nabíjateľná rodičovská jednotka vám
poskytne slobodu pohybu bez káblov až
na 12 hodín bez potreby opätovného nabitia.
Hlasová odozva

Dosah 300m

Dosah v interiéri až 50 metrov*, dosah
v exteriéri až 300 metrov*.

Niekedy vášmu dieťaťu postačí, ak začuje váš
upokojujúci hlas. Jediným kliknutím na túto
užitočnú funkciu môžete prehovoriť k vášmu
dieťaťu z ľubovoľného miesta vo vašej
domácnosti.
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Technické údaje
Vlastnosti
Digitálna video technológia: Áno, adaptívna
technológia FHSS
LCD obrazovka na video: 3,5" farebná
Nastaviteľná citlivosť na zvuk
Spona na opasok
Štýl ponuky: Ikony a text
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Indikátor pripojenia a prevádzkového dosahu
Uspávanky: Áno, 5 skladieb
Dosah v exteriéri až: 300 m
Snímač teploty
Režim vibrovania

Napájanie
Zdroj napájania: 100 – 240 V, 50 – 60 Hz
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* Prevádzkový dosah zariadenia na monitorovanie
dieťaťa sa môže líšiť v závislosti od okolia a faktorov,
ktoré spôsobujú rušenie.

