DECT-babyfoon
100% privé, zonder interferentie
Kristalhelder geluid
Nachtvriendelijke modus
Nachtlampje met
sterrenprojectie

SCD733/26

De betrouwbaarste verbinding met je baby
100% privé, zonder enige interferentie
De SCD733 DECT-babyfoon zorgt constant voor algeheel comfort en
geruststelling dankzij het kristalheldere geluid en de verschillende kalmerende en
rustgevende functies. Je baby zal de projector met sterrenhemel helemaal
geweldig vinden!
Vrijheid en ﬂexibiliteit
Basisstation voor opladen
Uitstekende gebruiksduur voor bewaking 's nachts
Nachtvriendelijke modus om display en geluid mee te dimmen
Bereik tot 330 meter*
Betrouwbare verbinding en constante geruststelling
DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding
Kristalhelder geluid dankzij DECT-technologie
Weet dat je verbinding hebt met de LED-meldingen
Energiebesparende, slimme ECO-modus voor zo min mogelijk transmissie
Houd de temperatuur in de babykamer in de gaten en stel meldingen in
Rustgevend en slaapbevorderend
Geruststellend nachtlampje en slaapliedjes om je kleintje te kalmeren
Praat op afstand tegen je baby
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Kenmerken
100% privé, zonder interferentie

Superieure gebruiksduur

Nachtlampje en vijf slaapliedjes

DECT-technologie zorgt voor een veilige
privéverbinding, zodat je er zeker van kunt zijn
dat je de enige bent die meeluistert en dat
andere zendapparaten, zoals andere
babyfoons en draadloze en mobiele telefoons,
geen storing veroorzaken.

Met de handige oplaadbare ouderunit kun je je
baby tot wel 18 uur draadloos horen voordat je
de unit opnieuw moet opladen.

Er gaat niets boven een rustig slaapliedje en
de kalmerende gloed van een nachtlampje om
een onrustige baby te kalmeren. Speel een van
de vijf ontspannende liedjes en schakel het
nachtlampje in vanuit elke kamer in huis. Je
baby valt moeiteloos weer in slaap.

De zekerheid van voortdurend contact

Kristalhelder geluid
DECT-technologie zorgt voor kristalhelder
geluid, zodat je ieder lachje, murmeltje en
hikje duidelijk kunt horen.

Handige oplader
Laad de ouderunit eenvoudig op met het
basisstation. Zet het in je slaapkamer om 's
nachts op te laten of gebruik het overdag als
standaard.

Slimme ECO-modus
Praat op afstand tegen je baby

De unieke slimme ECO-modus minimaliseert
automatisch de audiotransmissie en vergroot
de batterijlevensduur. Hoe dichter je bij je baby
bent, des te minder vermogen er nodig is voor
een perfecte verbinding.

Vijf geluidsniveaulampjes geven het
geluidsniveau in de kamer van je baby aan,
zelfs als het geluid van de ouderunit is
gedempt. Met de verbindingsindicatie weet je
altijd wanneer je monitor binnen bereik en
verbonden is. De ouderunit waarschuwt je als
je monitor buiten bereik is of wanneer de
batterij bijna leeg is en helpt je ervoor te
zorgen dat je altijd verbonden bent met je
baby.
Nachtvriendelijke modus

Bereik tot 330 meter*

*Bereik binnenshuis tot 50 m, bereik
buitenshuis tot 330 m.

Soms is het geruststellende geluid van je stem
het enige dat je baby nodig heeft. Met één klik
schakel je deze essentiële functie in en kun je
overal in huis met je baby communiceren.
Temperatuursensor en meldingen

Personaliseer je meldingsinstellingen en
ontvang een bericht via de stille en subtiele
vibratiemodus. Schakel met één druk op de
knop over op de nachtmodus om het licht, de
display en het geluid te dimmen.

Omdat baby's hun lichaamstemperatuur nog
niet zo goed kunnen regelen als jij, kan een
kleine schommeling in de temperatuur ervoor
zorgen dat je baby onrustig wordt. Met de
temperatuursensor kun je het klimaat in de
babykamer in de gaten houden en ontvang je
een melding als de temperatuur verandert.
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Speciﬁcaties
Vermogen
Stroomvoorziening: 120 V (VS), 220 - 240 V
Oplaadtijd van ouderunit: Maximaal 10 uur
Gebruiksduur van ouderunit: Tot 18 uur
Kenmerken
Back-upbatterijfunctie babyunit
Geruststellende nachtlamp
Bereik binnenshuis tot: 50 m
Bereik buitenshuis tot: 330m
TalkBack-functie
Temperature sensor
Ouderunit werkt op batterijen en netspanning
Kalmerende slaapliedjes
Technische speciﬁcaties
Operating temperature range: 0 - 40 °C
Comfort
Auto out-of-range warning
Battery low indication
Battery charging indication
Sound-level lights

Comfort
Adjustable Volume
Helderheidsregeling
LCD-scherm
Geluidsgevoeligheidsregeling
Logistieke gegevens
Afmetingen F-doos (b x h x d): 220 x 156 x
94 mm
Kenmerken
Oplaadstation
DECT-technologie
Energiebesparende slimme ECO-modus
Lampjes met geluidsactivering: 5 LEDlampen
Nachtlampje met sterrenprojectie
De zekerheid van voortdurend contact: Ja,
met LED-meldingen
Nachtvriendelijke modus: Ja, dim display en
geluid
Subtiele vibratiemodus
Inclusief
Babyunit
Batterijen: 2 AA-batterijen
Batterijen voor babyunit: Nee
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Riemclip
Oplaadstandaard
Ouderunit
Stroomadapter: 2x
Verzending
Automatische kanaalselectie
Frequentieband: DECT
Consumer Trade Item
Height: 15.6
Width: 22
Length: 9.4
Net Weight: 0.53
Gross Weight: 0.694
GTIN: 08710103849261
Country of origin: CN
Harmonized system code: 85176200
Omdoos
Height: 18.3
Width: 23.5
Length: 30.1
Gross Weight: 2.392
GTIN: 18710103849268

