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Połączenie o nieograniczonym
zasięgu w aplikacji Baby
Monitor+

Kamera z rozdzielczością Full
HD

Bezpieczny podwójny (Wifi i
P2P) system łączności

Odbiornik z czasem działania do
12h

 

SCD923/26

Spokój ducha gdziekolwiek jesteś
Sprawdź jak miewa się dziecko gdziekolwiek jesteś i cokolwiek

robisz

Dzięki elektronicznej niani video Premium Full HD Philips Avent możesz pilnować

swojego maluszka niezależnie gdzie jesteś i co robisz. Aplikacja na telefon Baby

Monitor+ umożliwia stały, zdalny podgląd dziecka o nieograniczonym zasięgu, a

nasz podwójny system łączności Secure Connect dba o pewny i bezpieczny

sygnał w całym domu

Łączność z dowolnego miejsca

Zaprojektowany, żebyś zawsze był w kontakcie ze swoim maluszkiem

Kamera o rozdzielczości Full HD z trybem nocnym i zoomem cyfrowym

Spokój ducha przez całą dobę

Zobacz każdy ruch i usłysz każdy chichot lub płacz

Do 400m zasięgu odbiornika i nieograniczony zasięg w aplikacji

Do 12 godzin bezprzewodowego działania odbiornika

Wsparcie dla rodziny

Nigdy za ciepło ani za zimno - zawsze odpowiednia temperatura

Błoga drzemka z kołysankami i uspokajającym światłem lampki

Gotowa do pracy każdego dnia i każdej nocy

Wygodne monitorowanie

Możesz mówić do maluszka i słuchać go w tym samym czasie (bez opóźnienia).

Uspakajające dźwięki natury, kołysanki i wgrany głos rodzica



Niania Video Premium Full HD SCD923/26

Zalety

System Secure Connect

Nasz własny Secure Connect System używa

kilku rodzajów zaszyfrowanych połączeń

między nadajnikiem i odbiornikiem rodziców

oraz aplikacją, aby zapewnić solidne i

prywatne połączenie.

Aplikacja Baby Monitor+

Zobacz i usłysz swojego maluszka w domu i

poza nim dzięki aplikacji Philips Avent Baby

Monitor+. Używając Wi-Fi lub internetu

mobilnego, możesz obserwować lub uspokoić

dziecko gdziekolwiek będziesz.

Kamera o rozdzielczości Full HD

Nadajnik dziecka korzysta z kamery o

rozdzielczości Full HD z trybem nocnym i

cyfrowym zoomem, dostarczając wyraźne

obrazy z pokoju maluszka za dnia i w nocy.

Duży zasięg

Ciesz się bezpiecznym połączeniem o zasięgu

do 400 m* w okolicy domu i niezawodnym

połączeniem o nieograniczonym zasięgu w

aplikacji Baby Monitor+, używając internetu

mobilnego lub Wi-Fi.

Do 12 h bezprzewodowego działania

Odbiornik rodziców oferuje do 12h działania na

baterii* i wyświetlacz 4.3 cala, więc możesz z

łatwością obserwować maluszka przez cały

dzień na ekranie w dowolnym miejscu i

podłączyć do prądu dopiero wieczorem.

Wbudowany termometr

Zintegrowany termometr, który informuje o zbyt

wysokiej lub zbyt niskiej temperaturze w

pokoju za pomocą alertów pomaga utrzymać

komfortowe warunki dla Twojego maluszka.

Kojące światło lampki nocnej

Udekoruj pokój maluszka delikatnym światłem

lampki umieszczonym w nadajniku. Możesz je

włączyć i wyłączyć z poziomu odbiornika lub

aplikacji.

Komunikacja dwukierunkowa

To nie walkie-talkie! Nasza elektroniczna

niania umożliwia prawdziwą dwukierunkową

komunikację, więc po naciśnięciu przycisku

możecie się z maluszkiem słyszeć, rozmawiać,

śpiewać piosenki bez zakłóceń i zbędnych

opóźnień.

Kojące dźwięki

Aby uspkoić i wyciszyć maluszka, możesz

wybierać spośród 15 uspakajających dźwięków

natury i kołysanek lub nagrać swoje własne

nagranie i odtwarzać je na żądanie. W końcu -

czy jest coś lepszego niż dźwięk głosu rodzica?
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Dane techniczne

Właściwości

Lampka nocna: Tak, z timerem

Zawartość zestawu

Adapter: Yes

Elementy w zestawie

Inteligentna elektroniczna niania: Yes

Właściwości

Tryby połączenia: Direct link (peer-to-peer)

and Wi-Fi

Zasięg łączności komórkowej: Unlimited,

requires internet connection

Zasięg odbiornika / nadajnika: Up to 400

meters outdoors and 50 meters indoor

Rozdzielczość kamery nadajnika: Full HD

1080p

Wielkość ekranu odbiornika: 4’3 inch color

LCD

Rozdzielczość odbiornika: 480x272

Tryb noktowizyjny: Yes, automatic

Zoom: Yes, digital zoom and pan

Termometr pokojowy: Yes, incl. alert

Lampka nocna: Yes, incl. timer

Komunikacja dwukierunkowa: Yes, Talk Back

(speak and listen at the same time)

Kołysanki, kojące dźwięki i biały szum: Yes,

incl. timer

Możliwość zapisania spersonalizowanych

dźwięków: Yes, via app

Aplikacja na telefon (apl.): Philips Avent Baby

Monitor+

Systemy operacyjne (apl.): iOS 11 and higher,

and Android 5 and higher

Udogodnienia

Tryb wideo: Yes

Tryb tylko audio: Yes

Tryb Eco: Yes, energy saving mode

Tryb prywatny: Yes, connection only via parent

unit and baby unit

Monitorowanie w tle (tylko apl.): Yes, hear

your baby while phone is locked or using other

apps

Alarmy: Yes, low battery; lost connection;

temperature; cry; motion detection

Możliwość montażu naściennego: Yes

Moc / przesyłanie

Źródło zasilania nadajnika: Mains only

Źródło zasilania odbiornika: Battery and mains

Czas pracy odbiornika na zasilaniu z baterii:

12 hrs in Eco mode

Źródło zasilania: Zasilacz sieciowy 5 V / 1 A,

Moc wejściowa100–240 V /50–60 Hz

Pasmo częstotliwości: 2.4 Ghz

* Do 400 m zasięgu na zewnątrz i do 50m wewnątrz

budynku

* W trybie Eco po pełnym naładowaniu
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