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Цифров видео бебефон

Отделно устройство за бебето 

за SCD610
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опълнителна камера за вашето нарастващо семейство

невно и нощно наблюдение, навсякъде в дома ви
шата технология за цифров видео бебефон ви позволява да поддържате сигурна 
ерсонална връзка с вашето бебе по всяко време.

Дневно и нощно наблюдение
• Наблюдавайте бебето денем и нощем
• Радиус на действие 150 м
• Увеличаване и панорама

Добавете още камери с нарастването на вашето семейство
• Използва се с до 4 камери

Оптимално наблюдение
• Камера за монтиране на стена

Съвместим
• Може да се използва с SCD610
• Лесно инсталиране и наблюдение



 Радиус на действие 150 м

Поддържайте връзка с бебето в обхват 150 
м в дома ви

За монтиране на стена

За да виждате бебето идеално, монтирайте 
монитора на стената с помощта на лесната 
за монтиране конзола за стена.

Увеличаване и панорама

Виждате идеално какво прави бебето с 
двукратното оптично увеличение и 
панорама

Наблюдавайте бебето денем и нощем

Наблюдавайте бебето денем и нощем. С 
пълноцветна картина през деня и 
инфрачервена черно-бяла през нощта

Използва се с до 4 камери

Покрива всичко. Използването на няколко 
камери означава, че можете да виждате 
бебето от стая в стая.

Лесно инсталиране и наблюдение

Сдвоете допълнителната камера с вашия 
SCD610, като следвате лесните стъпки в 
потребителския интерфейс.

Може да се използва с SCD610

Превърта автоматично през всички 
допълнителни камери, за да наглеждате 
всички стаи в дома ви или всяко от децата 
ви.
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Power
• Електрозахранване: 220-240 V
• Електрозахранване: 120 V (САЩ)

Тунер/приемане/предаване
• Честотна лента: 2,4 GHz
• Автоматичен избор на канали

Аксесоари
• AC/DC адаптер
• Ръководство за бърз старт

Удобство
• Индикатор за захранване
• За монтиране на стена

Стадии на развитие
• Стадии: Бременност, 0-6 месеца, 6-12 месеца
•
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