
 

 

Philips Avent
DECT babymonitor

100 % privat tilkobling
Lett å installere
Svarfunksjon, nattlampe

SCD506
Vår mest populære babymonitor er blitt enda bedre!

Fullstendig ro i sjelen mens babyen sover
Vår mest populære babymonitor, storselgeren SCD505, har nå fått sin litt mer stilrene etterkommer. 
SCD505 er testvinner i flere nordiske land – Best i test i svenske Råd och Rön i 2012, danske Taenk 

2012 samt i finske Testivoittataja Kuluttajalehti 5 i 2012. I tillegg til en klarere lyd og bedre lydfølsomhet 

har SCD506 en smart, innebygd øko-funksjon som sparer både strømregningen og miljøet. Den nye og 

bedre Avent Dect-babymonitor gir deg den mest pålitelige tilkoblingen til barnet, slik at både foreldre 

og barn føler seg rolige og trygge!

Pålitelig teknologi
• DECT-teknologi garantert uten forstyrrelser og med 100 % privat bruk
• Perfekt og klar lyd takket være DECT-teknologi

Alltid beroliget med sikker tilkobling
• Lyssignaler på foreldreenheten viser lydnivået ved barnet
• Babymonitoren viser alltid status på tilkoblingen
• Energisparende og smart øko-innstilling

Frihet og fleksibilitet
• Rekkevidde på opptil 330 meter*
• Foreldreenheten fungerer både med batterier og nettstrøm
• Sladdlös användning i upp till 24 timmar



 Null interferens med DECT
DECT-teknologi garanterer at det ikke 
forekommer forstyrelser fra for eksempel 
andre babymonitorer eller mobiltelefoner. 
Datakryptering gir sikker og privat tilkobling, 
slik at du kan være sikker på at du er den 
eneste som kan høre barnet ditt.

Perfekt, klar lyd
Hør hvert minste klynk, gurgling eller hikk med 
perfekt lyd. DECT-teknologien (Digital 
Enhanced Cordless Telecommunications) i 
Avents babymonitorer gir krystallklar lyd av 
høy kvalitet, slik at du kan være sikker på å 
alltid høre barnet helt perfekt.

Fem lydaktiverte LED-lamper

Når det er lyder i barnerommet, viser diodene 
på foreldreenheten lydnivået. Når lydnivået 
øker, lyser flere dioder. Funksjonen gjør det 
mulig å se om noe hender i rommet der barnet 
ligger, også når foreldreenheten er innstilt på 
lydløs. I en test utført av Smartson ble denne 
babymonitoren anbefalt av hele 100 % av 
foreldrene!

Alltid tilkoblet

Det lyser en rød lampe på babymonitorens 
foreldreenhet når barnenheten er utenfor 
rekkevidde eller når batteriet er svakt, dermed 
ser du tydelig når tilkoblingen ikke fungerer, og 
kan løse dette umiddelbart.

Rekkevidde på 330 m

Rekkevidde innendørs opptil 50 meter * 
Rekkevidde utendørs opptil 330 meter *

Oppladbar foreldreenhet
Bruk batterier i foreldreenheten hvis du vil 
bruke den helt uten ledning (alkaliske 1,5 V R6 
AA ikke-oppladbare batterier eller oppladbare 
1,2 V R6 AA-batterier).

Driftstid på opptil 24 timer
Med batterier kan du bruke foreldreenheten 
uten ledning i opptil 24 timer, før batteriene 
må skiftes. Antall timer kan variere noe 
avhengig av type batteri.

Beroligende
Få babyen til å sove ved hjelp av den 
beroligende, varme gløden fra nattlyset og 
søvndyssende vuggesanger.

Snakkefunksjon

Iblant behøver barnet bare å få høre den 
beroligende lyden av stemmen din. Med denne 
funksjonen kan du prate med barnet ditt, 
uansett hvor i huset du befinner deg. 
Svarfunksjonen i DECT babymonitorer gjør at 
du kan berolige barnet ditt når det våkner selv 
om du er i et annet rom.

Smart ØKO-modus

Smart øko-funksjon som sparer både 
strømregningen og miljøet. Øko-innstillingen 
justerer automatisk hvor mye strøm 
monitoren krever, og dermed sparer du 
strøm. Jo nærmere foreldreenheten er 
barneenheten, desto mindre strøm bruker 
den.
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Drift
• Driftstid på batteri, timer: 24 timer
• Strømforsyning: 120 V (US), 220–240 V

Tuner/mottak/overføring
• Automatisk kanalvalg
• Frekvensbånd: DECT
• Antall kanaler: 120

Tilbehør
• Batterier
• AC/DC-adapter
• Hurtigstartveiledning
• Brukerhåndbok
• Halsbånd
• Ladingsbase til foreldreenhet: Nei

Anvendelighet
• Indikator for lavt batteri
• Volumkontroll
• Automatisk utenfor rekkevidde-advarsel
• Lydnivålamper

• Batteriladeindikasjon
• Følsomhetskontroll

Tekniske spesifikasjoner
• Driftstemperatur, °C: 10–40 °C
• Temperaturområde for oppbevaring: 10–40 °C

Logistiske data
• F-boksmål (B x H x D): 220 x 156 x 94 millimeter

Funksjoner
• DECT-teknologi
• Energibesparende Smart ØKO-modus
• Lydaktiverte lamper: Fem LED-lys
• Betryggende nattlys
• Vuggeviser
• Volumkontroll og lydaktivering
• Innendørs rekkevidde på opptil: 50 m
• Utendørs rekkevidde på opptil: 330 meter
• Beroligende prat-funksjon

Utviklingstrinn
• Trinn: Graviditet, 0–6 måneder
•
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* Forbedret lydkvalitet sammenlignet med SCD505 DECT-
babymonitor

* Driftsrekkevidden til babymonitoren varierer, avhengig av 
omgivelsene og faktorer som forårsaker forstyrrelser.
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