Ad Astras d.o.o.
Kopivnik 10
2313 Fram
Slovenija
Davčna št.:
Telefon: 051/ 25 35 75
E-mail: info@baby-nega.si
WWW: www.www.baby-nega.si
Datum: 16.06.2021

Izposoja AngelCare AC300-1 mesec
Kategorija: Izposoja otroške opreme
Dobavljivost: predvidena dobava 17.06.2021
Šifra: 416

Cena: 15,00€

(slika je simbolična)

Kratek opis
ANGELcare monitor zaznavanja dihanja AC 300 je prenosna naprava in se lahko
uporablja kjerkoli dojenček spi. Pod blazino/vzmetnico senzorska podloga zazna
najmanjše otrokove premike in vas opozori, če ne zazna gibanje v 20ih sekundah.
ANGELcare monitor zaznavanja dihanja AC 300 je prenosna naprava in se lahko
uporablja kjerkoli dojenček spi. Pod blazino/vzmetnico senzorska podloga zazna
najmanjše otrokove premike in vas opozori, če ne zazna gibanje v 20ih sekundah. To
je odličen dodatek za zaznavanje dihanja, če imate dvojčka, ki spita v istem prostoru
v različnih posteljah (pri tem potrebujete dve enoti monitorja). Senzorska podloga in
kabli so popolnoma pasivni. Ne prenašajo električnega toka in ne sevajo nikakršne
oblike energije, saj se naprava napaja iz baterij.
Funkcije:
- Senzorska podloga pod otroško blazino/vzmetnico zazna vsako premikanje vašega
dojenčka. Alarm se bo oglasil, če ne zazna premikanja po 20 sekundah.*
- Funkcija alarma "Tic" - Vključite to funkcijo in iz vaše enota monitorja boste zaslišali
zvok (kratek tik) vsakič, ko se vaš dojenček premakne.
- Nastavitev občutljivosti – Funkcija omogoča, da izberete želeno stopnjo
občutljivosti gibanja.
- Izključno baterijsko napajanje: Indikator stanja baterije - indikator stanja baterije na
sprednji strani monitorja vam omogoča, da veste, kdaj je čas, da zamenjate baterije.
To je odličen dodatek za zaznavanje dihanja, če imate dvojčka, ki spita v istem
prostoru v različnih posteljah. Pri tem potrebujete dve enoti monitorja.
Izključno baterijsko napajanje omogoča enostaven prenos izdelka – primerno za
potovanja.
*Opomba: Senzorska podloga se lahko uporablja s standardno otroško
blazino/vzmetnico, ne glede na velikost ali debelino. Vendar pa je ni mogoče
uporabljati pri blazinah /vzmetnicah iz spominske pene, dvostranskih vzmetnicah,
vzmetnicah z votlim okvirjem.
Vsebuje:
• dve senzorski podlogi
• enota monitorja
• 2 AA bateriji
• priključni kabel med senzorsko podlogo in enoto monitorja
• navodila za uporabo
• komercialna embalaža

