Philips Avent
Digitaalinen
videoitkuhälytin

Suojattu ja turvallinen (A-FHSS)
3,5 tuuman värinäyttö, 2x zoom
Kehtolaulut, yövalo & lämp.
Vastaus- ja värinätoiminto

Aina lähellä lastasi
Turvallinen ja suojattu A-FHSS-tekniikka
Philips Avent SCD630 -itkuhälytin auttaa sinua säilyttämään turvallisen ja suojatun
yhteyden lapseesi jokaisena hetkenä. Se välittää kirkasta ääntä ja kuvaa (3,5 tuuman LCDnäytöllä) niin päivällä kuin yölläkin.
Turvallinen ja suojattu yhteys
• Yksityinen ja turvallinen yhteys A-FHSS-tekniikalla
• Tarkka 3,5 tuuman näyttö ja selkeä yötila
• Kuule vauvasi ääni selkeästi
• ECO-virransäästötila ja yhteyden ilmaisin

SCD630

Joustava, luotettava ja rauhoittava
• Käyttöalue jopa 300 metriä*
• Pitkä käyttöaika koko yön kestävään valvontaan
• Rauhoittava yövalo ja kehtolaulut tuudittavat pikkuisen uneen
• Puheominaisuus säilyttää yhteyden
• Värinähälytys
• Valitse tilanteeseen sopivin äänenvoimakkuus
Jatkuva varmuus
• Kolme äänenvoimakkuuden merkkivaloa ja yhteyden merkkivalo
• Tarkkaile vauvan huoneen lämpötilaa
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Kohokohdat

Yksityinen, turvallinen ja A-FHSStekniikka
Ainutlaatuinen pariliitos puhelimeen takaa
suojatun yhteyden lapseesi, ja uusi Adaptive
FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) tekniikka mahdollistaa häiriöttömän yhteyden.

mykistetty. Yhteyden merkkivalosta tiedät,
että laite on kantoalueella ja yhteydessä vauvan
yksikköön. Vanhemman yksikkö myös hälyttää,
jos laite on kantoalueen ulkopuolella ja jos virta
on vähissä. Näin voit aina varmistaa yhteyden
lapseesi.

3,5 tuuman värinäyttö, 2x zoom

Lämpötilan ilmaisin

Näe lapsesi selvästi sekä päivä- että yöaikaan.
Kamera siirtyy pimeällä automaattisesti
infrapunatilaan, joka välittää kuvaa nukkuvasta
lapsesta suurelle 3,5 tuuman värinäytölle.
Kaksinkertainen digitaalinen zoom ja
panorointitoiminto helpottavat lapsen
tarkkailemista.
Täydellisen kirkas ääni ja kuva
Pieninkin äännähdys kuuluu selvästi.
Näkemisen lisäksi kuulet lapsesi
kristallinkirkkaasti aina kun haluat.

Lämpötilan ilmaisimella voit valvoa lapsen
huoneen lämpötilaa ja asettaa laitteen
hälyttämään tietyissä lämpötiloissa. Vauva ei
pysty säätelemään ruumiinlämpöään yhtä hyvin
kuin aikuinen, joten pienikin lämpötilamuutos
saattaa saada vauvan levottomaksi. Lämpötilaanturi lähettää automaattisesti ilmoituksen
vanhemman yksikön digitaaliseen näyttöön, jos
vauvan huoneen olosuhteet muuttuvat.

Yövalo ja kehtolauluja

Kehtolaulu ja lempeä yövalo ovat verraton tapa
saada lapsi rauhoittumaan. Voit sytyttää
yövalon mistä tahansa huoneesta ja valita viiden
sävelmän valikoimasta yhden, joka tuudittaa
lapsen uneen hetkessä.

300 m:n kantoalue

ECO-tila
Kun kytket ECO-tilan käyttöön, voit vähentää
virrankulutusta silloin, kun vauvan huoneesta ei
kuulu ääniä. Olet silti yhteydessä vauvaan
ainutlaatuisen yhteyden ansiosta. ECO-tilassa
ääni- ja videolähetys kytkeytyy pois käytöstä.
Yksiköt kytkeytyvät käyttöön taas, kun vauva
alkaa jälkeen äännellä.
Äänenvoimakkuuden merkkivalot ja
yhteyden merkkivalo
Kolme merkkivaloa kertovat vauvan huoneen
äänitason, vaikka vanhemman yksikkö olisi

Käyttöaika jopa 10 tuntia
Ladattava vanhemman yksikkö toimii
langattomasti 10 tuntia ennen
uudelleenlataamista.

Sisällä jopa 50 metriä*, ulkona jopa 300
metriä*.

Philipsin vihreä logo
Philipsin vihreät tuotteet voivat vähentää
kustannuksia, energiankulutusta ja
hiilidioksidipäästöjä. Miten? Niiden
ympäristöystävällisyyttä on parannettu
merkittävästi vähintään yhdellä Philipsin
vihreän tuoteryhmän keskeisellä alueella:
energiansäästö, pakkausmateriaalit,
ympäristölle vaaralliset aineet, paino,
kierrätys ja hävittäminen sekä käyttöiän
kestävä luotettavuus.
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Tekniset tiedot
Ominaisuudet

• Kielet: Englanti, espanja, ranska, saksa, italia,
hollanti, ukraina, puola, norja, ruotsi, suomi,
kreikka, portugali, turkki, venäjä, arabia, romania,
tšekki, ranska (Kanada)
• Säädettävä ääniherkkyys
• Säädettävä katselukulma
• Android-, iOS-, tablet-yhteensopiva: ei
• Vain äänitila
• Automaattinen infrapunakuva
• Akulla ja verkkovirralla toimiva lapsen yksikkö:
Vain verkkovirta
• Paristokäyttöinen varmuustoiminto: ei
• Akun käyttöaika: Jopa 10 tuntia
• Vyöpidike
• Kirkkaudensäätö
• Rauhoittava yövalo
• Digitaalinen videotekniikka: Kyllä, A-FHSS
• Digitaalinen zoomaus ja panorointi: Kyllä, 2 kpl
• Energiaa säästävä ECO-tila: ECO-virransäästötila ja
yhteyden merkkivalo
• Kädessä pidettävä ja ladattava: Kyllä, vanhemman
yksikkö
• Käyttöalue sisällä jopa: 50 metriä
• Käyttöalue ulkona jopa: 300 m
• Yhteyden ja kantoalueen ilmaisin
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vähäisen akkuvirran / katkenneen yhteyden hälytys
Kehtolaulut: Kyllä, viisi erilaista
Valikkotyyli: Kuvakkeet ja teksti
Mini-USB-lataus
Turvallinen ja suojattu: Kyllä, A-FHSS
TalkBack-toiminto
Lämpötilan ilmaisin
Värinätila
Video-LCD-näyttö: 3,5 tuumaa, väri
Ääniaktivointiruutu: Kyllä, VOX-tila
Seinäkiinnitys

Helppokäyttöisyys
•
•
•
•
•
•
•

Automaattinen kantama-aluevaroitus
Latausilmaisin
Lataus vähissä -ilmaisin
Virranilmaisin
Äänenvoimakkuuden säätö
Herkkyysasetukset
Seinäkiinnitys: ei

Virta

• Virtalähde: 100–240 V / 50–60 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto
• Taajuuskaista: 2,4 GHz
•
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