
 

Slimme babyfoon

 
Voor smartphone en tablet

Compatibel met iOS en Android

Probeer nu de gratis app

 

Product Picture

SCD860

Verbonden blijven met je baby, waar je ook bent

Met de slimme babyfoon kunnen jij en je naasten de kleine overal en altijd in het oog houden. Met de app kun je

schakelen tussen netwerken en de audio- en videokwaliteit optimaliseren voor de beste verbinding met je baby

Afgestemd op jouw behoeften

Meerkleurig nachtlampje om je baby in slaap te sussen

Instellingen voor bewaking op jouw manier personaliseren

Een selectie van slaapliedjes zodat je baby rustig en zorgeloos slaapt

Geruststellende TalkBack-functie

Een veilige privéverbinding

Ondersteunt meerdere camera's/kijkers, nodig je geliefden uit

Prestaties afhankelijk van Wi-Fi-verbinding

Gebruik de QR-code om de app te downloaden en in te stellen

Tot 720p HD-kwaliteit in dag- en nachtzicht



Slimme babyfoon SCD860/01

Kenmerken Specificaties

Veilige privéverbinding

De verbinding is volledig veilig en privé. Je kunt

je naasten uitnodigen mee te kijken, waar je

ook bent en waar zij ook zijn. Tot wel 10

accounts in totaal. De app biedt ondersteuning

voor maximaal 10 camera's, met 3 gelijktijdige

kijkers per camera.

Wi-Fi-connectiviteit

Zowel de monitor als de app moeten

verbonden zijn met internet. De monitor kan

worden aangesloten op internet via Wi-Fi. De

prestaties van de monitor zijn dus rechtstreeks

afhankelijk van de prestaties van je Wi-Fi-

verbinding. Zorg ervoor dat de Philips Avent

slimme babyfoon zich dicht bij de Wi-Fi-router

bevindt of gebruik een Wi-Fi-repeater of

Powerline-adapter met geïntegreerde Wi-Fi

dicht bij de monitor om de Wi-Fi-

signaalsterkte in de buurt van de monitor te

versterken. Je smart device kan worden

aangesloten op internet via 3G, 4G of Wi-Fi,

zodat je je kleintje overal vandaan in het oog

kunt houden.

Afgestemd op jouw behoeften

Je kunt instellen hoe en wanneer je de

productfuncties wilt gebruiken. Bijvoorbeeld de

kleur van het nachtlampje of een specifiek

slaapliedje.

Eenvoudige installatie

De Philips Avent slimme babyfoon is

verbluffend eenvoudig te installeren. Download

de app en gebruik de QR-code in

de app om de camera aan te sluiten op je

lokale Wi-Fi-netwerk. De app bevat een

handleiding voor nieuwe gebruikers, waarin de

knoppen en functies van de app worden

uitgelegd.

Dag- en nachtzicht

Je kunt je baby dag en nacht zien en horen. De

camera biedt superieure video- en

audiokwaliteit, met tot 720p HD in dag- en

nachtzicht. Overdag in kleur en 's nachts in

zwart-wit met infrarood licht.

Kalmerende slaapliedjes

Help je baby in slaap te vallen door een van de

tien kalmerende slaapliedjes af te spelen. Start

de slaapliedjes rechtstreeks via de camera in

de kamer van je baby, of op afstand via de

app. Je kunt kiezen welke nummers je wilt

spelen en op welk moment.

Meerkleurig nachtlampje

Gebruik het nachtlampje met meerdere kleuren

om een rustige en kalmerende sfeer te creëren

die je baby in slaap brengt. Bedien het

nachtlampje rechtstreeks via de camera in de

kamer van je baby, of op afstand via de app. Je

kunt de kleur van het licht kiezen en een timer

instellen om te bepalen wanneer het gaat

branden.

TalkBack

Kalmeer en stel je baby gerust met je eigen

stem, waar je ook bent, door middel van de

app.

Videokwaliteit

Belichting: Automatisch

Resolutie: Tot 720P HD (1280 X 720)

Videocodec: H.264

Witbalans: Automatisch

Camera's

Omgevingslichtsensor

Diafragma: F 2,8

Scherpstelmodus: Vast

Sensor: 1,3 megapixel camerasensor

Kijkhoek: Horizontaal 57,7°, Verticaal 44,9°

Brandpuntafstand: 0,2 - 3 meter

Camera Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz, niet

compatibel met 5 GHz)

Software

Compatibiliteit met Android: versie 4.4 en

hoger (telefoon/tablet)

Automatische app-update: Automatische

camerafirmware-update

Bevestiging: via de App Store van Apple of de

Google Play Store

iPad-compatibiliteit: Versie iOS9 en hoger,

iPad 2 en nieuwer

Compatibiliteit iPhone: Versie iOS9 en hoger,

iPhone 4S en nieuwer

Compatibiliteit iPod: Versie iOS9 en hoger,

iPod touch 5e generatie en nieuwer

Vermogen

Spanning: 100 - 240 V

Nominale frequentie: 50-60 Hz

Kenmerken

Aanpasbare kijkhoek

Digitale zoomfunctie: Ja, in de app-functie

TalkBack-functie

Automatische nachtmodus: Infrarood

Eenvoudige installatie via QR-code

Monitor meerdere camera's: 10

Meerdere kijkers: 3 tegelijk

Nachtlampje: Meerkleurig

Kalmerende slaapliedjes: 10

Dag- en nachtzicht

Inclusief

Adapter

Slimme babyfoon

Geschikt voor wandmontage
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