
ANGELCARE® Monitorok összehasonlítása
Termék kódja AC300 AC301R AC420 AC401
Termékfunkció Légzésfigyelő Légzésfigyelő  és/ 

vagy Bébiőrző
Bébiőrző Légzésfigyelő 

és/vagy
Bébiőrző

Üzemmódok Légzésfigyelő - Légzésfigyelő
- Légzésfigyelő és 
bébiőrző
- Légzésfigyelő és 
bébiőrző „tic” * 
hanggal
- Bébiőrző

- Bébiőrző - Légzésfigyelő
- Légzésfigyelő és 
bébiőrző
- Légzésfigyelő és 
bébiőrző „tic” * 
hanggal
- Bébiőrző

Készülék 
vezérlése, 
beállítása

monitoron a gyermeknél, és a 
szülőnél, 
kapcsolókkal

mindkét 
egységgel, menü-
rendszerben, 
digitális kijelzőn, 
utána csak szülőnél

a szülőnél, 
menürendszerben, 
digitális kijelzőn

Szenzorpadok
száma

2 2 - 2

Működés elem (2 db 
1,5V AA)

mindkét egység 
adapter, + szülői 
akku (tartozék), 
gyermek (elem ) ×××

mindkét egység 
adapter, + szülői 
akku (tartozék), 
gyermek (elem) 
×××

mindkét egység 
adapter, + szülői 
akku (tartozék), 
gyermek (elem ) ×××

Alacsony 
elemfeszültség 
kijelzés

led led + hang – szülői e.
led – gyermekőrző. 
e.

dig.kijelző + hang – 
szülői egységnél
led -gyermek.e-nél

dig.kijelző + hang – 
szülői.egységnél
led.- gyermek.e.-nél

Szenzorpadok 
elhelyezése

matrac  alatt matrac  alatt - matrac  alatt

Érzékelés teljes 
matracfelület

teljes matracfelület - teljes matracfelület

Maximális 
matrac-
vastagság

12 cm 12 cm - 12 cm

Mozgás-
érzékelés
szabályoz-
hatósága

5 fokozat
+ / - 2,5, 
manuális
gyermekőrző-
egységen

5 fokozat
+ / - 2,5, manuális
gyermekőrző-
egységen

- 5 fokozat
+ / - 2,5, digitális
gyermekőrző-
egységen

Légzésfigyelés „leden” vagy 
plussz „tic” 
hanggal a 
gyermeknél 

„leden” vagy plussz 
„tic” hanggal a 
gyermeknél és a 
szülőnél

- „leden” vagy plussz 
„tic” hanggal a 
gyermeknél és a 
szülőnél, 
plussz szülőnél 
digitális kijelzés

Riasztás 15 mp után 
előjelzés
20 mp után 
riasztás

15 mp után előjelzés
20 mp után riasztás

- 15 mp után előjelzés
20 mp után riasztás

Riasztás csak  a 
gyermeknél

gyermeknél és a 
szülőnél is

- gyermeknél és a 
szülőnél is

Riasztás átvitel - digitális, 2,4 GHz - digitális, 2,4 GHz
Riasztás típusa akusztikus + 

ledes
akusztikus + ledes - akusztikus + ledes + 

digitális kijelzés 
(szülői.e-en) +rezgés

Riasztás meg-
hosszabbított
kijelzése

igen (1 percig) igen (1 percig) - -



Éjszakai fény - igen, gyermeknél
csak valamelyik 
üzemmód 
funkcióban

- igen, gyermeknél
kikapcsolt egység 
esetén is

Szobahőmérő - igen, gyermeknél 
mér, és mutat

igen, gyermeknél 
mér, szülőnél mutat

igen, gyermeknél 
mér, szülőnél mutat

Szobahőmérő
riasztás

- - - gyermeknél méri, 
szülőnél akusztikus és 
vizuális riasztás, 
beállított túl 
alacsony, vagy túl 
magas hőmérséklet 
elérésekor

Bébiőrző 
(hangátvitel 
funkció)

- igen, 2,4 GHz igen, 864 MHz ** igen, 864 MHZ **

Digitálisan 
kódolt

- igen igen igen

Kijelzés - ledes színes digitális LCD színes digitális LCD
Hatótávolság
***

- 70m – max. 150 m 150m–max. 250m 150m–max. 250m

Csatornaszám - 3 8 8
Hangerő 
(kijelzése)

- állítható, ledes 
kijelzés a szülőnél

állítható, digitális 
kijelzés a szülőnél

szülőnél  állítható, 
digitális kijelzés a 
szülőnél

Mikrofon- 
érzékenység

- fix állítható 
hangérzékenység
a gyermeknél  (4 
szint) ¤

szülőnél állítható a 
gyermeke. 
hangérzékenysége  
(4 szint) ¤

Hangátvitel - hangérzékelésre 
bekapcsoló

állandó, vagy 
hangérzékelésre 
bekapcsoló

állandó, vagy 
hangérzékelésre 
bekapcsoló

Hatótávolság-
jelző

- igen, a készülék 
bekapcsoláskor 
aktiválni kell mindig!

igen, a készülék 
bekapcsoláskor  a 
gyerek.e-en  kell 
bekapcsolni, a 
szülői egységen 
látható

igen, egyszer kell 
beállítani a szülői.e-
en

Hangerő 
kijelzés

- - hangszintet jelző 
ikon

hangszintet jelző 
ikon

Hatótávolság-
jelzés

- vizuális, ledes + 
riasztó hang

kijelző ikon + riasztó 
hang a 
szülőnél

kijelző ikon + riasztó 
hang a szülőnél

Hangerő - manuális hangerő 
szabályozás

5 szintű hangerő 
szabályozás

5 szintű hangerő 
szabályozás a 
szülőnél

Tartozék - szülői-egységnél 
övcsipesz

szülői-egységnél 
övcsipesz, dokkoló 
töltő

szülői-egységnél 
övcsipesz, dokkoló 
töltő

*>„tic”(légzést jelző kattogó hang)
** jelátviteltől (2,4GHZ, hőmérő, riasztások) elkülönülő hangátvitel
*** a maximális hatótávolság nyílt terepen mért, árnyékolásmentes környezetben
¤   a szülő beállíthatja, hogy mennyire erős, vagy gyenge hangok esetén kapcsoljon be a készülék
××× áramkimaradás esetén automatikusan átvált elem funkcióra, tartós elemes üzemmód esetén a 
gyermekőrző-egység működési időtartama korlátozott


