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Canpol babies niania elektroniczna EasyStart Plus (77/101)
 

Cena: 241,99 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 1 szt

Postać Sprzęt medyczny

Producent CANPOL BABIES

Rodzaj rejestracji Sprzęt medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Charakterystyka
Bądź w stałym kontakcie z Twoim maluszkiem, nawet gdy przebywasz w innym pokoju. Elektroniczna niania EasyStart Plus posiada
zasięg aż do 50m wewnątrz i do 300m na zewnątrz.

Dzięki czułemu mikrofonowi usłyszysz każdy dźwięk dochodzący z otoczenia dziecka. Niania posiada 5 poziomów głośności
odbiornika, co ułatwia odpowiednie dopasowanie częstotliwości dźwięków. Możesz także zrezygnować całkowicie z sygnału
dźwiękowego, wtedy zaalarmują Cię migoczące diody.
Dzięki 5-stopniowej regulacji czułości urządzenia wiesz kiedy niemowlę potrzebuje natychmiast Twojej obecności, a kiedy jest na
tyle cicho, że możesz nadal zajmować się swoimi czynnościami.
Dodatkową funkcją jest walkie talkie, dzięki któremu możliwe jest uspokojenie dziecka Twoim głosem. Ponadto urządzenie
posiada do wyboru 5 melodii kołysanek, które ułatwią zasypianie oraz lampkę o ciepłym świetle, która uspokoi niemowlę i da mu
poczucie bezpieczeństwa.
Elektroniczna niania ma funkcję wyświetlania temperatury pokoju dziecięcego, alarm włączy się w przypadku zbyt wysokiej lub
zbyt niskiej temperatury.
 Dioda oraz sygnał dźwiękowy poinformują Cię gdy urządzenie będzie miało niski poziom naładowania baterii, gdy zwiększy się
intensywność płaczu maluszka oraz w sytuacji utraty połączenia między jednostkami. Urządzenie posiada dwa typy zasilania
odbiornika dla rodziców, akumulatorowe i sieciowe.
Niania ma wbudowaną funkcję Eco, która nie tylko oszczędza energię, ale także minimalizuje emisję fal o wysokiej częstotliwości
w pokoju dziecka do zera, gdy dziecko śpi.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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