
 

Chytrý video

monitor pre bábätko

Connected

 
Kamera s rozlíšením Full HD

Rodičovská jednotka s 12-

hodinovou prevádzkou

Systém Secure Connect

Pripojenie prostredníctvom

aplikácie: Baby Monitor+

 

SCD923/26

Istota a pokoj kdekoľvek
Dozor nad dieťatkom, doma i na cestách

Bezpečne a odkiaľkoľvek dozerajte na svoje dieťatko vďaka pripojenému monitoru

pre bábätko Philips Avent Connected Baby Monitor. Náš bezpečný pripojený

systém vás udrží v spojení s vašim drobčekom v celom dome. A vďaka aplikácii

Baby Monitor+ ho môžete skontrolovať odkiaľkoľvek.

Pripojenie odkiaľkoľvek

Navrhnuté tak, aby ste vždy boli v spojení s bábätkom

Kamera s rozlíšením Full HD, nočným videním a digitálnym zoomom

Pocit istoty vo dne i v noci

Vidíte každé krútenie, počujete každé chichotanie

Dosah až 400 metrov doma, neobmedzený dosah mimo domu

Až 12 hodín bezdrôtového monitorovania s rodičovskou jednotkou

Podporujeme vašu rodinu

Nikdy nie príliš teplo ani chladno, vždy tak akurát

Pokojný spánok s upokojujúcim nočným svetlom

Pripravený pre každý deň a každú noc

Monitorujte svojím spôsobom

Súčasne hovorte a počúvajte svoje bábätko

Zvuky na usadenie a upokojenie
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Hlavné prvky

Systém Secure Connect

Náš vlastný systém Secure Connect využíva

viacero šifrovaných odkazov z jednotky pre

bábätko na rodičovskú jednotku a do aplikácie.

Pre upokojujúco robustné a súkromné

pripojenie.

Aplikácia Baby Monitor+

Vďaka aplikácii Philips Avent Baby Monitor+

vidíte a počujete svoje bábätko doma i mimo

neho. Pomocou Wi-Fi alebo mobilného

internetu ho môžete monitorovať a upokojovať

odkiaľkoľvek.

Jednotka bábätka s rozlíšením Full HD

V jednotke pre bábätko sa používa kamera

s rozlíšením Full HD s nočným videním

a digitálnym zoomom, ktorá prináša jasný

obraz miestnosti vášho bábätka vo dne aj

v noci.

Monitorovanie na veľkú vzdialenosť

Zostaňte bezpečne spojení s rodičovskou

jednotkou, ktorá poskytuje dosah až 400

metrov* okolo vášho domova. A aplikácia Baby

Monitor+ využívajúca mobilný internet alebo

Wi-Fi poskytuje neobmedzený dosah

kdekoľvek inde.

Až 12 hodín bezdrôtovej prevádzky

Nabíjateľná rodičovská jednotka ponúka až 12

hodín výdrže batérie* a 4,3-palcový farebný

displej. Pred zapojením do zásuvky teda

môžete ľahko monitorovať celý deň

a dostatočne dlho večer.

Zabudovaný izbový teplomer

Vďaka upozorneniam na vysokú a nízku teplotu

vám integrovaný izbový teplomer pomôže

udržať vášho drobčeka v bezpečí. To pravé

pohodlie pre perfektný odpočinok.

Upokojujúce nočné svetlo prostredia

Doprajte izbičke svojho bábätka upokojujúcu

žiaru vďaka integrovanému nočnému svetlu

v jednotke pre bábätko. Zapnite a vypnite

alebo nastavte žiaru z rodičovskej jednotky

a aplikácie Baby Monitor+.

Skutočný obojstranný hovor

Už žiadne vysielačky! Náš monitor pre bábätko

používa iba skutočný obojstranný hovor, takže

jediným stlačením tlačidla sa vy a vaše

bábätko budete môcť bez prerušenia navzájom

počúvať, ako spievate, upokojujete alebo ako

sa chichoce.

Upokojujúce zvuky

Vyberte si z 15 upokojujúcich nahrávok od

vtáčieho spevu v záhrade a nočnej prírody až

po uspávanky vrátane Rock-a-Bye Baby.

Nahrajte si svoje vlastné uspávanky a prehrajte

ich na požiadanie. Čo je koniec koncov lepšie

ako hlas rodiča?
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Technické údaje

Vlastnosti

Režimy pripojenia: Priame prepojenie

(rovnocenné – peer-to-peer) a Wi-Fi

Rozsah mobilného pripojenia: Neobmedzené,

vyžaduje pripojenie na internet

Rozsah jednotky pre rodičov/jednotky pre

bábätko: Dosah až 400 metrov vonku a 50

meterov vnútri

Rozlíšenie kamery jednotky pre bábätko: Full

HD 1080p

Veľkosť obrazovky jednotky pre rodičov: 4,3-

palcový (5,6 cm) farebný displej LCD

Rozlíšenie jednotky pre rodičov: 480 x 272

Nočné videnie: Áno, automatické

Zoom: Áno, digitálne priblíženie a posúvanie

obrazu

Izbový teplomer: Áno, vrátane výstrahy

Nočné svetlo: Áno, vrátane časovača

Hlasová odozva: Áno, hlasová odozva

(hovorenie a počúvanie naraz)

Uspávanky, upokojujúce zvuky a biely šum:

Áno, vrátane časovača

Nahrávanie vlastných zvukov: Áno, cez

aplikáciu

Aplikácia na telefón (aplikácia): Philips Avent

Baby Monitor+

Operačné systémy (aplikácia): iOS 11 a vyššia

verzia a Android 5 a vyššia verzia

Vybavenie a vlastnosti

Režim video

Len zvukový režim

Režim Eko: Áno, režim úspory energie

Súkromný režim: Áno, pripojenie len cez

rodičovskú jednotku a jednotku pre bábätko

Monitorovanie v pozadí (len aplikácia): Áno,

vypočujte si bábätko počas toho, ako je váš

telefón zamknutý alebo používa iné aplikácie

Výstrahy: Áno, nízka úroveň nabitia batérie;

spojenie prerušené; teplota; zvuk; detekcia

pohybu

Namontovateľné na stenu

Napájanie elektrickou energiou/Prenos

Zdroj napájania jednotky pre bábätko: Iba

sieťové napájanie

Zdroj napájania jednotky pre rodičov: Batéria a

sieťové napájanie

Prevádzková doba na batérii jednotky pre

rodičov: 12 hodín v režime Eco

Zdroj napájania: Adaptér AC/DC 5 V 1 A, Vstup

100 – 240 V/50 – 60 Hz

Frekvenčné pásmo: 2,4 GHz

Softvérová podpora

Aktualizácie softvéru: Spoločnosť Philips

ponúka príslušné aktualizácie softvéru po dobu

2 rokov od dátumu zakúpenia.

* Dosah až 400 metrov vonku a 50 meterov vnútri

* Po úplnom nabití v režime Eco
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