
 

Ühendatud
beebimonitor

Connected

 
Full HD kaamera

12 h kasutusajaga vanemaseade

Süsteem Secure Connect

Ühendage rakenduse kaudu:
Baby Monitor+

 

SCD923/26

Kindlustunne kõikjal
Hoidke oma lapsel silma peal, kodus ja kaugemal

Hoidke oma beebil turvaliselt silma peal, kus te ka ei viibiks, kasutades

beebimonitori Philips Avent Connected. Meie Secure Connect süsteemiga olete

kogu kodu ulatuses oma lapse juures. Baby Monitor+ rakendus võimaldab kõikjal

tema kõrval olla.

Ühendage mistahes kohast

Loodud teid alati beebiga ühenduses hoidma

Full HD kaamera öönägemisrežiimi ja digitaalse suumiga

Kindlustunne päeval ja öösel

Vaadake iga liigutust, kuulake iga iitsatust

Kodus kuni 400 meetri ulatuses, väljaspool kodu piiramatu ulatusega

Kuni 12 tundi juhtmevaba jälgimist vanemaseadmega

Toetame teie peret

Mitte kunagi liiga soe ega külm, alati paras

Rahulikud uinakuajad rahustava ja ümbrust valgustava öölambiga

Valmis igaks päevaks ja igaks ööks

Jälgige nii, kuidas ise soovite

Rääkige oma lapsega ja kuulake teda samal ajal

Rahustamiseks ja lohutamiseks
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Esiletõstetud tooted

Süsteem Secure Connect

Meie turvaline süsteem Secure Connect

kasutab mitmeid krüptitud linke beebiseadme

ühendamiseks vanemaseadme ja

rakendusega, tagades turvalise ja privaatse

ühenduse.

Rakendus Baby Monitor+

Näete ja kuulete oma last kodus ja eemal,

kasutades rakendust Philips Avent Baby

Monitor+. WiFi või mobiilse interneti abil saate

jälgida ja rahustada last kõikjalt.

Full HD kaameraga beebiseade

Beebiseadmes kasutatakse full HD kaamerat

koos öönägemisrežiimi ja digitaalse suumiga,

luues selged pildid teie lapse toast päeval ja

öösel.

Jälgimine kaugelt

Olge turvaliselt ühendatud vanemaseadmega,

mis toimib teie kodu ümbruses kuni 400 meetri

ulatuses*. Ja rakendus Baby Monitor+ pakub

mobiilse interneti või WiFi-ühenduse abil

piiramatut leviala kõikjal mujal.

Kuni 12 tundi juhtmevaba kasutamist

Laetava vanemaseadme aku kestab kuni 12

tundi* ja sellel on 4,3-tolline värviline ekraan.

Seega saate last hõlpsalt jälgida kogu päeva

ja terve õhtu jooksul enne, kui peate seadet

laadima.

Sisseehitatud toatermomeeter

Kõrge ja madala temperatuuri hoiatuste abil

aitab integreeritud toatermomeeter tagada teie

lapsele mugava keskkonna. Just paras kogus

hubasust ideaalseks puhkuseks.

Rahustav öölamp

Andke oma lapse toale rahustav kuma

beebiseadme integreeritud öölambiga.

Lülitage see sisse ja välja või reguleerige selle

valgust vanemaseadmest ja rakendusest Baby

Monitor+.

Tõeline kõnefunktsioon

Enam pole raadiosaatjaid vaja! Meie

beebimonitor kasutab ainult tõelist

kõnefunktsiooni, nii et saate ühe

nupuvajutusega kuulda teineteist segamatult

laulmas, rahustamas või itsitamas.

Rahustavad helid

Valige 15 rahustava muusikapala vahel, alates

linnulaulust ja öisest loodusest kuni

hällilauludeni, sealhulgas Rock-a-Bye Baby.

Ja soovi korral salvestage omaenda laule.

Lõppude lõpuks, mis on parem kui

lapsevanema hääl?
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Spetsifikatsioon

Omadused

Ühenduse režiimid: Otseühendus

(võrdõigusvõrk) ja Wi-Fi

Mobiilse ühenduse leviulatus: Piiramatu,

vajab internetiühendust

Vanemaseadme / beebiseadme leviulatus:

Kuni 400 meetri ulatuses õues ja 50 meetri

ulatuses siseruumides

Beebiseadme kaamera eraldusvõime: Full HD

1080p

Vanemaseadme ekraani suurus: 4-3-tolline

värviline LCD-ekraan

Vanemaseadme eraldusvõime: 480x272

Öörežiim: Jah, automaatne

Suumi: Jah, digisuum ja panoraam

Ruumi termomeeter: Jah, kaasa arvatud

teavitus

Öötuli: Jah, koos taimeriga

Beebiga rääkimine.: Jah, räägi vastu (räägi ja

kuula samal ajal)

Unelaulud, rahustavad helid ja valge müra:

Jah, koos taimeriga

Individuaalsete helide salvestamine: Jah,

rakenduse kaudu

Telefonirakendus (äpp): Philips Avent Baby

Monitor+

Operatsioonisüsteemid (äpp): IOS 11 ja uuem

ning Android 5 ja uuem

Mugavus

Videorežiim

Ainult heliga režiim

Ökorežiim: Jah, energiasäästurežiim

Privaatrežiim: Jah, ühendus ainult

keskseadme ja beebiseadme kaudu

Taustal jälgimine (ainult äpis): Jah, kuulake

oma beebit, kui telefon on lukustatud või

kasutab muid rakendusi

Teavitused: Jah, aku on tühi; ühendus on

katkenud; temperatuur; heli; liikumise

tuvastamine

Seinapaigaldusega

Toide/andmeedastus

Beebiseadme toiteallikas: Ainult vooluvõrgust

Vanemaseadme toiteallikas: Aku ja elektrivõrk

Vanemaseadme tööaeg akutoitel: 12 tundi

ökorežiimis

Toiteallikas: 5 V 1 A vahelduvvoolu/alalisvoolu

adapter, Sisend 100–240 V / 50–60 Hz

Sagedusriba: 2,4 Ghz

Tarkvara tugi

Tarkvara värskendused: Philips pakub

asjakohaseid tarkvaravärskendusi kahe aasta

jooksul alates ostukuupäevast.

* Kuni 400 meetri ulatuses õues ja 50 meetri ulatuses

siseruumides

* Pärast täislaadimist ökorežiimis
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