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„Full HD“ raiškos kamera

Tėvų įrenginys, veikiantis iki 12
valandų

Saugi prisijungimo sistema

Prisijunkite per programą „Baby
Monitor+“
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Saugu, kad ir kur bebūtumėte
Stebėkite kūdikį namuose, ir už jų ribų

Stebėkite savo kūdikį saugiai su „Philips Avent Connected Baby Monitor“ kūdikio

stebėjimo prietaisu, kad ir kur bebūtumėte. Su mūsų saugaus ryšio sistema

matysite kūdikį iš bet kurios namų vietos. O su „Baby Monitor+“ programėle

galėsite situaciją stebėti nuolatos.

Prisijunkite iš bet kurios vietos

Kad visada galėtumėte stebėti kūdikį

„Full HD“ raiškos kamera su naktiniu matymu ir skaitmeniniu priartinimu

Ramu kiekvieną akimirką

Pamatykite kiekvieną judesį, išgirskite kiekvieną kuždesį

Iki 400 metrų atstumu namuose ir neribotu atstumu kitur

Iki 12 valandų veikiantis belaidžio ryšio tėvų įrenginys

Jūsų šeimos palaikymas

Niekada ne per šilta ar per vėsu – visada tiesiog tiek, kiek reikia

Ramus miegelis su raminančia naktine lempute

Paruoštas veikti kiekvieną dieną ir kiekvieną naktį

Stebėkite kiekvieną akimirką

Kalbėkitės su mažyliu ir girdėkite jį vienu metu

Raminantys garsai
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Ypatybės

Saugi prisijungimo sistema

Mūsų pačių saugi prisijungimo sistema

naudoja kelias šifruotas jungtis iš kūdikio

įrenginio į tėvų įrenginį ir programėlę. Tai

užtikrina patikimą ir saugų ryšį

„Baby Monitor+“ programėlė

Matykite ir girdėkite savo mažylį namuose ir

net nebūnant juose naudodami „Philips

AVENT Baby Monitor +“ programėlę.

Naudodamiesi „Wi-Fi“ arba mobiliuoju

interneto ryšiu, galite stebėti vaizdą ir

nuraminti kūdikį iš bet kurios vietos.

Kūdikio stebėjimo įranga su „Full HD“ raiška

Kūdikio stebėjimo įranga naudoja „Full HD“

raiškos kamerą su naktiniu matymu ir

skaitmeniniu priartinimu, todėl jūsų mažylio

kambario vaizdas bus ryškus tiek dieną, tiek ir

naktį.

Ilgo nuotolio stebėjimas

Patikimas ryšys su tėvų įrenginiu iki 400 metrų

atstumu* aplink namus, o su programėle „Baby

Monitor+“ per mobilųjį internetą arba „Wi-Fi“

galėsite stebėti vaizdą iš bet kurio pasaulio

kampelio.

Iki 90 min. naudojimosi be laido

Įkraunamas tėvų įrenginys su 4,3 colio spalvotu

ekranu su baterija veikia iki 12 valandų*, todėl

galite patogiai matyti vaizdą visą dieną ir

vakare, prieš prijungdami jį vėl įkrauti.

Įmontuotas kambario termometras

Su aukštos ir žemos temperatūros perspėjimais

integruotas kambario termometras padeda

išlaikyti optimalią temperatūrą – tiesiog tiek,

kiek reikia maloniam poilsiui.

Raminanti naktinė lemputė

Suteikite savo mažylio kambariui jaukaus

švytėjimo naudodami kūdikio stebėjimo

įrangoje integruotą naktinę lemputę. Įjunkite ir

išjunkite arba sureguliuokite švytėjimą

naudodami tėvų įrenginį ir programėlę „Baby

Monitor+“.

Tiesioginis bendravimas

Daugiau jokių racijų! Mūsų kūdikių monitorius

naudoja tik tikrą kalbą, todėl vienu mygtuko

paspaudimu jūs ir jūsų kūdikis be pertraukos

galite girdėti vienas kito žodžius, daineles ar

juoką.

Raminantys garsai

Rinkitės iš 15 raminančių garso įrašų nuo

paukščių čiulbėjimo iki gamtos garsų ir

lopšinių. Įrašykite savo balsą, kad kūdikis

kiekvieną akimirką galėtų jus išgirsti.
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Specifikacijos

Savybės

Ryšio režimai: Tiesioginė sąsaja („peer-to-

peer“) ir Wi-Fi

Mobiliojo ryšio diapazonas: Neribotas,

reikalingas interneto ryšys

Tėvų monitoriaus / kūdikio monitoriaus

veikimo diapazonas: Iki 400 metrų lauke ir 50

metrų patalpoje

Kūdikio monitoriaus kameros skiriamoji geba:

„Full HD 1080p“

Tėvų monitoriaus ekrano dydis: 4’3 colių

spalvotas LCD ekranas

Tėvų monitoriaus skiriamoji geba: 480x272

Naktinis matymas: Taip, automatinis

išdidinimas: Taip, skaitmeninis artinimas ir

pasukimas

Patalpos termometras: Taip, įskaitant įspėjimą

Naktinė lemputė: Taip, įskaitant laikmatį

Atsiliepimo funkcija: Taip, tiesioginis

bendravimas (kalbėkite ir klausykitės tuo pat

metu)

Lopšinės, raminantys garsai ir baltasis foninis

triukšmas: Taip, įskaitant laikmatį

Įrašykite savo norimus garsus: Taip, per

programą

Telefono programa (programėlė): „Philips

Avent Baby Monitor+“

Operacinės sistemos (programėlė): „iOS 11“ ir

naujesnės versijos, „Android 5“ ir naujesnės

versijos

Patogumas

Vaizdo režimas

Tik garso režimas

Eko režimas: Taip, energijos taupymo režimas

Privatumo režimas: Taip, jungtis tik per tėvų

įrenginį ir kūdikio įrenginį

Foninis stebėjimas (tik programėlė): Taip,

išgirskite kūdikį, kai telefonas užrakintas arba

kai naudojate kitas programas

Įspėjimai: Taip, išsikrovęs akumuliatorius;

nutrūkęs ryšys; temperatūra; garsas; judėjimo

aptikimas

Montuojamas ant sienos

Galia / perdavimas

Kūdikio monitoriaus maitinimo šaltinis: Tik

elektros tinklas

Tėvų monitoriaus maitinimo šaltinis:

Akumuliatorius ir elektros tinklas

Tėvų monitoriaus veikimo su baterija laikas: 12

val. Eco režimu

Maitinimo šaltinis: 5 V 1 A kintamosios /

nuolatinės srovės adapteris, Įvestis 100–240V

/ 50–60 Hz

Dažnio diapazonas: 2,4 GHz

Programinės įrangos palaikymas

Programinės įrangos naujiniai: „Philips“ siūlo

atitinkamus programinės įrangos naujinius 2

metų po pirkimo datos.

* Iki 400 metrų lauke ir 50 metrų patalpoje

* Ekonominiu režimu po visiško įkrovimo
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