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Nyugodtan, mindenhol
Tartsa szemmel kisbabáját, akár otthon vagy máshol

tartózkodik

A Philips Avent csatlakoztatott babaőrzővel bárhonnan, biztonságosan szemmel

tarthatja gyermekét. A Secure Connect System segítségével egész otthonában

kapcsolatban maradhat a kisbabájával, a Baby Monitor+ alkalmazással pedig

bárhonnan ellenőrizheti, hogy minden rendben van-e.

Csatlakozás bárhonnan
Bárhonnan elérheti vele kisbabáját

Full HD kamera éjszakai funkcióval és digitális zoommal

Biztonság éjjel és nappal
Ne maradjon le egyetlen mosolyról és gügyögésről se

Akár 400 méteres hatótáv otthon, korlátlan hatótáv azon túl

A szülői egység akár 12 órás akkumulátoros üzemidőt biztosít

A család támogatása
Sohasem túl meleg vagy túl hideg – mindig pont jó

Nyugodt csendespihenő nap közben a kellemes hangulatvilágításnak köszönhetően

A nap 24 órájában készen áll

Felügyelet, ahogyan azt Ön szeretné
Hallgassa kicsinyét és beszéljen hozzá – mindezt egy időben

Megnyugtató hangok
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Fénypontok
Secure Connect System

Saját Secure Connect System rendszerünk több

titkosított kapcsolatot biztosít a bébiegység,

valamint a szülői egység és az alkalmazás

között. A megnyugtatóan erős, privát

kapcsolatért.

Baby Monitor+ alkalmazás

A Philips Avent Baby Monitor+ alkalmazásnak

köszönhetően távolról is láthatja és hallhatja

kisbabáját. Wi-Fi vagy mobil internet

kapcsolaton keresztül bárhonnan szemmel

tarthatja és megnyugtathatja kicsinyét.

Full HD kamerával ellátott bébiegység

A bébiegység éjszakai funkcióval és digitális

zoommal ellátott Full HD kamerával van

felszerelve, így nappal és éjszaka is tiszta

képet kaphat gyermeke szobájáról.

Nagy hatótávolságú babaőr

Otthon a szülői egység hatótávja akár

400 méter is lehet*, így nem kell attól tartania,

hogy megszakad a kapcsolat. A Baby Monitor+

alkalmazás és mobile internet vagy Wi-Fi

használata révén pedig a hatótáv korlátlanra

bővíthető.

Akár 12 óra használat vezetékek nélkül

A 4,3”-os színes kijelzővel ellátott szülői

egység akár 12 órás akkumulátoros üzemidőt*

biztosít. Így reggeltől estig felügyelheti

kisbabáját anélkül, hogy az egységet töltőre

kéne dugnia.

Beépített szobahőmérő

A beépített szobahőmérő magas és alacsony

hőmérséklet-riasztásaival segít, hogy

kisbabája mindig kényelmesen begubózva

aludjon. Pont megfelelő kényelem a tökéletes

pihenéshez.

Megnyugtató hangulatvilágítás

A bébiegység beépített hangulatvilágítása

megnyugtató fénnyel világítja be a kicsi

szobáját. A funkció ki- és bekapcsolható,

valamint a fényerő szabályozható a szülői

egységről, illetve a Baby Monitor+

alkalmazásból.

Valódi kétirányú kommunikáció

Intsen búcsút a walkie-talkie-zásnak! A gomb

megnyomása után egyszerre énekelhet

kisbabájának és hallgathatja, ahogy kicsinye

gügyög.

Megnyugtató hangok

15 féle megnyugtató hang közül választhat,

melyek között megtalálható a kerti

madárcsicsergés, az éjszakai

természethangok, vagy a „Tente baba, tente”

altatódal. De akár saját hangot is rögzíthet.

Végül is mi lehetne megnyugtatóbb a szülők

hangjánál?
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Műszaki adatok
Jellemzők
Csatlakozási módok: Közvetlen hivatkozás

(társközi) és WIFI

Mobilos csatlakozás hatóköre: Korlátlan,

internetkapcsolat szükséges

A szülői egység és a bébiegység hatóköre:

Akár 400 méter szabadban, 50 méter házon

belül

Bébiegység kamerafelbontása: Full HD 1080p

Szülői egység kijelzőmérete: 4,3"-es színes

LCD

Szülői egység felbontása: 480 x 272

Éjszakai funkció: Igen, automatikus.

Nagyítás: Igen, digitális nagyítás és

pásztázás.

Szobahőmérő: Igen, riasztással együtt.

Éjszakai fény: Igen, időzítővel együtt.

Beszéd: Igen, beszéd funkcióval (egyszerre

beszél és hallgat).

Altatódalok, megnyugtató hangok és fehér

zaj: Igen, időzítővel együtt.

Személyre szabott hangok rögzítése: Igen,

alkalmazáson keresztül.

Telefonos applikáció (app): Philips Avent Baby

Monitor+

Operációs rendszerek (app): iOS 11 és újabb,

valamint Android 5 és újabb

Kényelem
Videó üzemmód

Csak hang üzemmód

Eco mód: Igen, energiatakarékos üzemmód.

Privát mód: Igen, kapcsolat csak a szülői

egységen és a bébiegységen keresztül

lehetséges.

Háttérfelügyelet (csak app): Igen, hallani

szeretném a babát, miközben a telefon le van

zárva vagy más alkalmazásokat használok.

Riasztások: Igen, alacsony

akkumulátortöltöttség; kapcsolat

megszakadása; hőmérséklet; hang;

mozgásérzékelés.

Falra szerelhető

Teljesítmény/átvitel
Bébiegység tápkábel: Csak hálózati használat

Szülői egység tápkábel: Akkumulátor és

hálózat

Szülői egység akkumulátoros működtetés

üzemideje: 12 óra ECO üzemmódban

Tápellátás: 5 V/1 A hálózati adapter, Bemenet:

100-240 V/50-60 Hz

Frekvenciasáv: 2,4 GHz

Támogatott szoftverek
Szoftverfrissítések: A Philips a vásárlás

dátumától számított 2 évig kínál

szoftverfrissítéseket.

* Akár 400 méter szabadban, 50 méter házon belül

* Eco módban, teljes feltöltés után

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes

figyelmeztetés nélkül változhatnak.

Minden védjegy a Koninklijke Philips

N.V. céget, vagy az illető

jogtulajdonost illeti

Kiadás dátuma

2022‑05‑26

Verzió: 10.10.2

EAN: 08 71010 39746 11

www.philips.com

http://www.philips.com/

