
 

 

Philips AVENT
DECT-babyfoon

• DECT

SCD505/00
De betrouwbaarste verbinding met je baby

Volledige gemoedsrust terwijl je baby slaapt
Met onze AVENT DECT-babyfoons ben je altijd dicht bij je baby, zelfs in een andere 

ruimte. Met onze nieuwe ECO-modus houd je op een milieuvriendelijkere manier die 
vitale band in stand.

Gegarandeerd storingvrije privéverbinding
• DECT-technologie voor een gegarandeerd 100% storingvrije privéverbinding
• Energiebesparende ECO-modus
• Geen installatie nodig – alleen aansluiten

Kristalhelder geluid
• Geruststelling en een kristalhelder geluid
• Kies het beste geluidsniveau voor de omgeving
• Geluidsniveaulampjes

Bereik tot 330 meter*
• De zekerheid van voortdurend contact
• Bereik tot 330 meter*
• Oplaadbare draadloze ouderunit
• Tot wel 24 uur gebruikstijd zonder opladen

Ultiem comfort
• Kalmerend en rustgevend



 ECO-modus

Met de ECO-modus kun je energie besparen 
en het zendbereik beperken

Geen installatie nodig

Gebruiksklaar vanaf het moment dat je de 
babyfoon uit de doos haalt. Je hoeft hem alleen 
maar aan te sluiten en in te schakelen.

Storingsvrij

Dankzij de DECT-technologie ben je er zeker 
van dat andere zendapparaten, zoals andere 
babyfoons en draadloze en mobiele telefoons, 
geen storing veroorzaken. Gegevenscodering 
zorgt voor een veilige privéverbinding, zodat 
alleen jij je baby kunt horen.

Kalmerend en rustgevend

Help uw baby in slaap met de warme rustige 
gloed van het nachtlampje en zachte 
slaapliedjes. Ook kunt u uw baby vanaf elke 
plek in het huis kalmeren met de 
terugspreekfunctie.

Kies het beste geluid

Je kunt het geluidsniveau aanpassen, zodat je 
ieder lachje, murmeltje en hikje hoort

Kristalhelder geluid

Ieder lachje, murmeltje en hikje klinkt 
bijzonder duidelijk. De DECT-technologie 
zorgt voor kristalhelder geluid van hoge 
kwaliteit, zodat je je baby altijd kunt horen.

Geluidsniveaulampjes

De lampjes gaan branden om aan te geven hoe 
hard het geluid in de babykamer is, zelfs als het 
geluid van de ouderunit is gedempt.

Bereik

Binnenbereik tot 50 meter* Buitenbereik tot 
330 meter** Het bedieningsbereik van de 
babyfoon is afhankelijk van de omgeving en 
factoren die storing veroorzaken.

Oplaadbare draadloze unit
Een bereik tot 330 m* en een comfortabel 
halskoord zorgen voor totale 
bewegingsvrijheid in en om het huis.
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Vermogen
• Gebruikstijd van accu: 24 uur
• Stroomvoorziening: 220 - 240 V
• Oplaadtijd: 8 uur
• Stroomvoorziening: 120 V (VS)

Tuner/ontvangst/transmissie
• Frequentieband: DECT
• Aantal kanalen: 120
• Automatische kanaalselectie

Accessoires
• Batterijen
• AC/DC-adapter
• Snelstartgids
• DFU/gebruiksaanwijzing
• Halskoord
• Oplaadstation voor de ouderunit

Gemak
• Batterij bijna leeg-indicatie
• Volumeregeling
• Automatische 'Geen bereik'-waarschuwing
• Geluidsniveaulampjes
• Batterij-oplaadindicatie
• Gevoeligheidsregeling

Technische specificaties
• Bereik gebruikstemperatuur: 10 - 40 °C
• Bereik opslagtemperatuur: 10 - 40 °C

Logistieke gegevens
• Afmetingen F-doos (b x h x d): 220 x 156 x 94 mm

Ontwikkelingsfases
• Fases: Zwangerschap, 0 - 6 maanden
•
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