
Бебефон DECT

 
100% защитена връзка

Нощна светлина и приспивни песни

Функция за отговор

 
SCD506/52

Най-надеждната връзка с вашето бебе
Бъдете напълно спокойни, докато бебето спи

Новите ни бебефони Avent DECT ви дават сигурността на усещането, че сте близо до

бебето си дори когато не сте в същото помещение. Най-надеждната връзка с кристално

ясен звук*, успокояваща нощна светлина и приспивни песни.

Надеждна технология

Технологията DECT гарантира нулеви смушения и 100% защитена връзка

Идеално ясен звук благодарение на технологията DECT

Постоянна сигурност и надеждна връзка

Светлините за ниво на звука показват дали бебето издава звук

Винаги знаете, когато бебефонът ви е в обхват и свързан

Енергоспестяващ режим Smart ECO

Свобода и гъвкавост

Обхват до 330 метра*

Родителско устройство с акумулаторни батерии

Макскимално време на работа до 24 часа

Комфорт и успокоение за бебето ви

Комфорт и успокоение

Останете във връзка с функцията за отговор



Бебефон DECT SCD506/52

Акценти

Нула смущения с DECT

Технологията DECT гарантира нулеви смущения от

всякакви други предавателни устройства, като други

бебефони, безжични и мобилни телефони.

Шифроването на данните осигурява защитена и

конфиденциална връзка, така че да сте сигурни, че

само вие можете да чуете бебето.

Идеално ясен звук

Можете да чуете всеки тих смях, гукане и хълцане с

идеална яснота. Технологията DECT (Цифрови

подобрени безжични комуникации) осигурява

висококачествен и кристално чист звук, така че да

чувате бебето си винаги.

5 LED светлини за активиране със звук

Индикаторите се включват и показват нивото на звука

в стаята на бебето дори когато звукът на

родителското устройство е изключен.

Винаги във връзка

Родителското устройство ще ви предупреди, когато

бебефонът ви е извън обхват или когато зарядът е

нисък, което ви помага винаги да поддържате връзка

с бебето си.

Обхват 330 м

Обхват на закрито до 50 метра*. Обхват на открито

до 330 метра*.

Родителско устройство с акумулаторни батерии

Акумулаторното родителско устройство ви позволява

да се движите из дома си и около него.

Време на работа до 24 часа

Малкото акумулаторно родителско устройство ви дава

свободата да се движите без кабели за време до 24

часа, преди да е необходимо повторно зареждане.

Това обаче зависи от типа използвани батерии и

колко често или колко дълго използвате родителското

устройство на батерии.

Комфорт и успокоение

Помогнете на бебето си да се успокои с мекото и

спокойно сияние на нощната светлина и нежните

приспивни песни.

Функция за отговор

Понякога всичко, от което се нуждае вашето бебе, е

успокояващия звук на гласа ви. С едно натискане на

бутон за тази основна функция можете да се

свържете с бебето от всяко място в дома.

Режим Smart ECO

Уникалният режим Smart ECO автоматично свежда

до минимум мощността на излъчването и увеличава

живота на батерията. Колкото по-близо се намирате

до бебето си, толкова по-малко мощност е

необходима за идеално свързване (не се предлага в

САЩ и Канада).
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Спецификации

Захранване

Време за работа на батерии, часове: 24 часа

Електрозахранване: 120 V (САЩ), 220 – 240 V

Тунер / Приемане / Предаване

Автоматичен избор на канали

Честотна лента: DECT

Брой канали: 120

Аксесоари

Батерии: да

AC/DC адаптер

Ръководство за бърз старт

Ръковод. за потребителя

Лента за врат

Зарядна основа за устр. при родителя: Не

Комфорт

Индикатор за изтощена батерия

Регулиране на силата на звука

Автоматично предупреждение за извън обсег

Светлини за нивото на звука

Индикатор за зареждане на батерията

Регулиране на чувствителността

Технически данни

Диапазон на работната температура, °C: 10 - 40 °C

Температурен диапазон (съхраняване): 10 – 40 °C

Логистични данни

Размери на F-кутията (Ш x В х Д): 220 x 156 x 94 мм

Характеристики

Технология DECT

Енергоспестяващ режим Smart ECO

Светлини за активиране със звук: 5 LED светлини

Успокояваща нощна светлина

Приспивни песнички

Управление на силата на звука и активиране със звук

Обхват на закрито до: 50 м

Обхват на открито до: 330 метра

Функция за отговор

Стадии на развитие

Стадии: Бременност, 0 – 6 месеца

* Подобрено качество на звука в сравнение с нашия бебефон

SCD505 DECT

* Работният обхват на бебефона се различава в зависимост от

околната среда и факторите, причиняващи смущения.

© 2020 Koninklijke Philips N.V.

Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят

без предупреждение. Търговските марки са

собственост на Koninklijke Philips N.V. или

на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2020‑12‑11

Версия: 7.0.2

EAN: 08 71010 37444 29

www.philips.com

http://www.philips.com/

