
 

 

Philips Avent
Аналогов бебефон

1 родителско устройство

SCD485/00
Жизнено важната връзка с вашето бебе
Денонощен бебефон
Нашата нова гама аналогови бебефони Avent осигурява изключително ясен звук с регулиране на 
силата, активиращи се със звук светлинни индикатори, индикатори за връзка и за изтощена 

батерия, за да сте сигурни, че винаги ще разберете, когато вашето бебе се нуждае от вас.

Изключително ясен звук
• Регулируемите настройки на каналите помагат за елиминиране на смущенията
• Регулирайте силата на звука, за да чувате всеки смях или звук

Бъдете спокойни, докато сте в движение
• Стилно родителско устройство за носене в ръка с радиус на действие до 150 метра
• Включващите се от звук светлинни индикатори ви уведомяват при всеки звук на бебето
• Лесни за разбиране светлини и звуци, за да знаете, че сте свързани
• Лесно свързване на допълнителни родителски устройства за пълна мобилност



 Регулируеми настройки на каналите

Аналоговата технология с предаване на честота 
40 MHz предлага регулируеми настройки на 
каналите, което помага за елиминиране на 
смущенията и по-чиста връзка с вашето бебе.

Регулиране на силата и изключване на 
звука

Регулирайте силата на звука на родителското 
устройство, за да чувате всеки смях, гукане или 
хълцане. Можете да наблюдавате и без звук, с 
функцията за изключване на звука. Включващите 
се от звук светлинни индикатори ще ви уведомят, 
когато бебето се нуждае от вас.

Работен обхват

Поддържайте връзка с бебето дори когато не сте 
в детската стая, с това стилно, работещо на 
батерии родителско устройство за носене в ръка 
с радиус на действие до 150 метра.

Включващи се от звук светлинни 
индикатори

Светлините се включват, когато бебето издаде 
звук, така че дори да сте намалили или изключили 
звука, ще разберете, когато бебето се нуждае от 
вас.

Индикатори за връзка и изтощена 
батерия

Абсолютно необходими за вашето спокойствие, 
светлинните и звукови индикатори ви 
уведомяват, когато сте свързани и в обхват, и ви 
напомнят, когато батерията на родителското 
устройство започне да се изтощава, за да не 
останете неочаквано без заряд.

Лесно свързване на допълнителни 
родителски устройства

Две лесни стъпки за свързване на допълнителни 
родителски устройства, за да сте по-мобилни в 
дома си. Допълнителните родителски устройства 
се продават отделно (SCD484)
SCD485/00

Спецификации
Захранване
• Време на работа на батерии: 6 час(а)
• Електрозахранване: 110 – 240 V

Тунер / Приемане / Предаване
• Честотна лента: 40 MHz, аналогова
• Брой канали: 2

Аксесоари
• AC/DC адаптер
• DFU / ръководство за потребителя

Комфорт
• Индикатор за изтощена батерия
• Регулиране на силата на звука
• Автоматично предупр. "извън обсег"
• Светлини за нивото на звука

Технически данни
• Диапазон на работната температура: 10 – 40 °C
• Температурен диапазон (съхраняване): 10 – 

40 °C

Логистични данни
• Размери на F-кутията (Ш x В х Д): 200 x 100 x 

300 мм

Стадии на развитие
• Стадии: 0 – 6 месеца
•
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