uGrow - den smarta
babyvakten
Appstyrd (smartphone eller
tablet)
SafeConnect-anslutning utan
fördröjning
Upp till tre användare samtidigt
HD-visning (720dpi)

Säker uppsikt av ditt barn – oavsett var du är!
SafeConnect-anslutning utan fördröjning

SCD860

Philips uGrow är en smart, appstyrd babyvakt som ger dig säker och pålitlig
övervakning av ditt barn, var du än är i huset – eller i världen. Du kan använda din
telefon som vanligt, du får en notis i telefonen vid minsta läte vilket ger dig ständig
översikt. uGrow har alla funktioner du kan tänka dig; svarsfunktion, vaggvisor,
nattlampa och övervakning, rolig bildtagningsfunktion samt registrering av
rummets fukt och temperatur. Du kan styra alla funktioner fjärrstyrt via appen.
uGrow använder den mest innovativa teknologin för att ge ditt barn en trygg och
säker start i livet!
SafeConnect-teknologi
Optimal uppkoppling utan fördröjning i kameran
En säker och privat anslutning
Stöd för ﬂera kameror/tittare, bjud in dina närstående
Babyvaktens resultat beror på Wi-Fi-anslutningen
Använd QR-koden till att konﬁgurera och hämta appen
HD-visning i upp till 720p dag och natt
Babyvakten fungerar ihop med en app
Anpassad till dina behov
Anpassa inställningarna, övervaka så som du vill
Ett urval vaggvisor för lugn och fridfull sömn
Nattlampa med ﬂera färger som hjälper barnet att komma till ro och somna
Lugnande svarsfunktion
Övervakning och registrering av luftfuktighet och temperatur i rummet
Bildtagningsfunktion så att du kan fånga speciella ögonblick

uGrow - den smarta babyvakten
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Funktioner
SafeConnect-teknologi

SmartConnect-teknologin möjliggör optimal
uppkoppling utan fördröjning i kameran. uGrow
väljer automatiskt det starkaste nätverket, så att
du alltid har den mest stabila uppkopplingen.
Appen kan användas av upp till tre användare
samtidigt. Babyvakten kräver internetanslutning
och är kompatibel med iOS7/Android 4.1 och
uppåt (förutom 6.0). Appen fungerar för
nävarande inte om du har Android 6.0. Du som
redan köpt uGrow och har problem med appen
– ring Philips kundtjänst på 08-5792 9067.
Kameran bör vara inom god räckvidd av Wi-Fi
routern, du kan också använda en Wi-Fiförstärkare för att öka signalstrykan.
Säker och privat anslutning

resultat är direkt beroende av Wi-Fianslutningen. Se till att den smarta babyvakten
från Philips Avent är placerad nära Wi-Firoutern, eller använd Wi-Fiförstärkare/Powerline-adapter med inbyggd
Wi-Fi för att förbättra Wi-Fi-signalen nära
babyövervakaren. Den smarta enheten kan
vara ansluten till internet antingen via 3G, 4G
eller Wi-Fi, så att du kan vaka över barnet var
du än beﬁnner dig.
Anpassad till dina behov

Alla inställningar och aviseringar för den
smarta babyvakten och appen kan anpassas
helt så att du kan välja att få exakt de
uppdateringar du vill ha så ofta du vill ha dem.
Dessutom kan du ställa in produktens
egenskaper hur och när du vill. Oavsett om det
är till exempel färgen på nattlampan, eller en
särskild vaggvisa.

Lyssna i bakgrunden

uGrow fungerar ihop med en kostnadsfri app
som du enkelt hämtar till din enhet. Med appen
får du en kombination av övervakning
och ett antal funktioner för bland annat
miljöavkänning och tröst. Appen fortsätter att
övervaka ditt barn och sända dig information
även om du använder telefonen till annat, utan
att sluka batteri. Vår uGrow Smart Baby kamera
ansluts till internet via Wi-ﬁ vilket gör det
möjligt för elektroniska enheter att ansluta till
internet. Wi-Fi-signalen minskar i styrka när
avståndet mellan kameran och Wi-Fi-routern
ökar och/eller när föremål blockerar signalen.
För optimal prestanda, se till att kameran och
Wi-Fi-routern är placerade i närheten av
varandra, alternativt placera en Wi-Fiförstärkare nära kameran för att öka
signalstyrkan.

Superenkel att installera
uGrow är mycket enkel att installera. Du
behöver bara hämta appen och använda QRkoden i appen till att ansluta kameran med det
trådlösa hemnätverket.
Anslutningen är helt säker och privat. Du kan
bjuda in dina närstående att titta, oavsett var
du eller de är. Upp till 10 konton totalt, och med
ett sekretessläge så att du kan bestämma om
och när andra kan titta. Appen har stöd för upp
till 10 kameror, med 3 samtidiga tittare per
kamera.

Visning dag och natt

Wi-Fi-anslutning

Se och hör ditt barn både på dagen och på
natten. Kameran ger överlägsen video- och
ljudkvalitet, med HD-visning på upp till 720p.
Fullfärg på dagen och infrarött svartvitt på
natten.

Både babyvakten och appen måste vara
anslutna till internet. Babyvakten ansluter till
internet via Wi-Fi vilket innebär att dess

Philips Green-logotyp
Miljövänliga produkter från Philips kan minska
kostnaderna, energiförbrukningen och
koldioxidutsläppen. Hur? De ger avsevärda
miljöförbättringar på ett eller ﬂera av Philips
miljöfokusområden - energieﬀektivitet,
förpackning, farliga ämnen, vikt, återvinning
och kassering samt tillförlitlighet under
produktens livstid.
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Speciﬁkationer
Vad medföljer?
Smart babyvakt
Väggfäste
Adapter

Bulleravkänning: Justerbar gränsinställning
Justerbar visningsvinkel
Digital zoom och panorering: Ja, i
appfunktionen

Brännvidd: 0,2–3 meter
Visningsvinkel: Liggande 57,7°, Stående 44,9°
Omgivningsljussensor
Bländare: F2.8

Funktioner
Övervaka ﬂera kameror: 10
Flera skärmar: 3 samtidigt
Automatiskt nattläge: Infraröd
Övervakning av luftfuktighet: 10 % - 80 % RH
Historik för luftfuktighet: Senaste dygnet
Temperaturövervakning: 0-40 °C
Temperaturhistorik: Senaste dygnet
Lugnande vaggvisor: 10
Nattlampa: Flerfärgat
Visning dag och natt
Svarsfunktion
Bildtagningsfunktion
Enkel installation med QR-kod
Lyssna i bakgrunden

Eﬀekt
Spänning: 100–240 V
Märkfrekvens: 50–60 Hz

Programvara
Installation: via Apple App Store eller Google
Play Store
Automatisk uppdatering av app: Automatisk
uppdatering av kamerans fasta programvara
Kompatibilitet med Android: version 4.1 och
senare (telefon/surfplatta)
iPad-kompatibilitet: Version iOS7 och senare,
iPad 2 och senare
iPhone-kompatibilitet: Version iOS7 och
senare, iPhone 4S och senare
iPod-kompatibilitet: Version iOS7 och senare,
iPod Touch 5:e generationen och senare

Videokvalitet
Upplösning: Upp till 720p HD (1 280 * 720)
Videokodek: H.264
Vitbalans: Automatisk
Exponering: Automatisk
Kameror
Kamerans WiFi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz, inte
kompatibel med 5 GHz)
Sensor: Kamera med 1,3 megapixelssensor
Fokusläge: Fast
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