
Digitální elektronická
videochůva

Baby monitor

 
Důvěrné a zabezpečené (A-
FHSS)

3,5" barevný displej, 2x zoom

Ukolébavky, noční světlo a kontr.
tepl.

Režim zpětného hovoru a
vibrace

 
SCD841/26

Vždy nablízku dítěti
Soukromí a zabezpečení s technologií A-FHSS

Zařízení Philips Avent SCD841 umožňuje neustálý kontakt s vaším dítětem –

bezpečně a důvěrně. Své dítě uslyšíte v dokonalé zvukové kvalitě a rovněž ho

uvidíte díky křišťálově čistému obrazu (LCD displej o velikosti 3,5"), ve dne i v noci.

Bezpečné soukromé připojení

3,5" barevná obrazovka s vysokým rozlišením a křišťálově čistým nočním viděním

Úsporný režim ECO s indikátorem připojení

Poslouchejte své dítě v čistém zvuku

Důvěrné a zabezpečené připojení pomocí adaptivní technologie FHSS

Svoboda, flexibilita, klid a pohodlí

Vynikající provozní doba pro hlídání přes noc

Vyberte si nejvhodnější úroveň hlasitosti dle hluku okolí

Dosah až 300 metrů*

Příjemné noční světlo a ukolébavky uklidní vaše ratolesti

Vibrační režim pro nerušivá upozornění

Mluvte s dítětem na dálku

Spolehlivost a jistota

Sledujte teplotu v dětském pokoji

Poznejte, že jste připojení, díky výstrahám LED



Digitální elektronická videochůva SCD841/26

Přednosti

Důvěrná, zabezpečená a adaptivní

technologie FHSS

Unikátní párování se sluchátkem pro důvěrné

a bezpečné spojení s vaším dítětem. Díky

kombinaci s novou adaptivní technologií FHSS

(Frequency Hopping Spread Spectrum) dochází

jen k minimálnímu rušení.

3,5" barevná obrazovka s 2násobným

přiblížením

Sledujte své dítě ve dne v noci díky křišťálově

čistému infračervenému nočnímu vidění, které

se v noci automaticky zapne. Užijte si chvilky,

kdy vaše dítě spí, ve vysokém rozlišení a na

mimořádně velké barevné obrazovce

s průměrem 3,5". S 2násobným digitálním

přiblížením a zvětšením pro mimořádnou

jistotu, abyste měli přehled o všem, co vaše

dítě právě dělá.

Video s perfektně čistým zvukem

I sebemenší zasmání, zamumlání a škytnutí

uslyšíte naprosto čistě. Své dítě kdykoli uvidíte,

ale také uslyšíte všechny zvuky ve vysoké

kvalitě a s křišťálovou čistotou.

režim ECO

Zapnutím režimu ECO snížíte spotřebu energie,

když je v pokojíčku ticho, zároveň však máte

díky unikátnímu indikátoru připojení jistotu, že

je spojení s dítětem aktivní. Režim ECO vypne

přenos zvuku a videa a jednotky se připojí

pouze v případě, že dítě vydá nějaký zvuk.

Dosah až 300 m

Dosah uvnitř až 50 metrů, dosah venku až

300 metrů*.

Provozní doba až 10 hodin

Praktická nabíjecí rodičovská jednotka vám

poskytne svobodu bezdrátového sledování po

dobu až 10 hodin před dalším nabitím.

Noční světlo a ukolébavky

Nic neztiší neklidné dítě tak dobře jako

příjemná ukolébavka a hřejivá, uklidňující

světelná záře. Na dálku můžete vybrat jednu

z pěti uklidňujících melodií či zapnout noční

světlo, které vaše dítě snadno a rychle uspí.

Upozornění vibracemi

Přizpůsobte si nastavení upozornění a využijte

tichou a jemnou vibraci rodičovské jednotky.

Ovládání citlivosti

Umožňuje nastavit citlivost mikrofonu dětské

jednotky. Citlivost mikrofonu určuje úroveň

hluku, kterou dětská jednotka zachytí, např.

chcete slyšet, když se vaše dítě rozbrečí, ale

jeho mumlání už vás zajímá méně.

Zpětný hovor

Někdy vaše dítě pouze potřebuje slyšet váš

uklidňující hlas. Díky této důležité funkci

můžete být ve spojení se svým dítětem

jediným stiskem odkudkoli z domácnosti.

Vždy připojeno

Vždy budete vědět, zda je chůvička v dosahu

a připojená. Rodičovská jednotka vás upozorní,

když je chůvička mimo dosah nebo když

dochází baterie, takže si budete vždy jistí, že

máte spojení se svým dítětem.

Snímač teploty

Snímač teploty s přizpůsobeným upozorněním

umožňuje sledovat podmínky v dětském pokoji.

Dítě ještě nemá tak dobrou regulaci tělesné

teploty jako vy a i mírná změna teploty je

může zneklidnit. Pokud se podmínky

v dětském pokoji změní, přizpůsobený snímač

vlhkosti vás okamžitě upozorní na digitálním

displeji rodičovské jednotky.



Digitální elektronická videochůva SCD841/26

Specifikace

Funkce

Digitální videotechnologie: Ano, adaptivní

technologie FHSS

Nastavitelná citlivost zvuku

Obrazovka LCD – video: 3,5" barevná

Nastavitelný úhel pro sledování

Kompatibilní s tablety a se systémy Android

a IOS: Ne

Režim Pouze zvuky

Automatické infračervené noční vidění

Dětská jednotka s napájením z baterie i sítě:

Pouze síť

Dětská jednotka s funkcí záložní baterie: Ne

Doba provozu rodičovské jednotky při

napájení baterií: Vynikající, až 10 hodin

Spona na opasek

Řízení jasu

Uklidňující noční světlo

Styl nabídky: Ikony a text

Digitální zoom a záběr kamery: Ano, 2 x

Úsporný režim ECO: Režim ECO s indikátorem

připojení

Ruční a nabíjecí: Ano, rodičovská jednotka

Dosah uvnitř až: 50 m

Indikace spojení a dosahu

Slabá baterie / upozornění na ztrátu připojení

Ukolébavky: Ano, 5x

Nabíjení přes konektor Mini USB

Dosah venku až: 300 m

Důvěrné a zabezpečené připojení: Ano,

adaptivní technologie FHSS

Funkce zpětného hovoru

Snímač teploty

Vibrační režim

Hlasová aktivace obrazovky: Ano, režim VOX

Rodičovská jednotka s napájením z baterie

i sítě

Spotřeba

Napájení: 100–240 V / 50–60 Hz

Tuner/příjem/vysílání

Frekvenční pásmo: 2,4 GHz

Pohodlí

Upozornění vybitého akumulátoru

Automatické upozornění při překročení

dosahu

Indikátor zapnutí

Kontrolky nabíjení baterií

Ovládání hlasitosti

Nastavení citlivosti

Možnost montáže na stěnu

* Provozní dosah elektronické chůvy se liší v závislosti na

okolí a na faktorech, které působí rušení.
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