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B120
Πάντα κοντά στο μωρό σας

Δείτε το από το iPhone/iPad σας, όπου κι αν βρίσκεστε
Η ασύρματη συσκευή παρακολούθησης μωρού In.Sight HD της Philips σας επιτρέπει να βλέπετε 

και να ακούτε το μωρό σας από το iPhone/iPad σας. Δείτε την εικόνα σε πεντακάθαρη ποιότητα 

HD, ενώ με τη νυχτερινή λειτουργία μπορείτε να το βλέπετε ακόμη και μέσα στο σκοτάδι.

Παραμείνετε κοντά στο μωρό σας, όπου κι αν βρίσκεστε
• Συσκευή παρακολούθησης μωρού Wi-Fi για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σημείο του 
σπιτιού

• Δείτε το μωρό σας στο iPhone μέσω Wi-Fi/3G/4G LTE
• Ποιότητα βίντεο HD για πεντακάθαρη εικόνα
• Λειτουργία νυχτερινής όρασης για να βλέπετε το μωρό σας πεντακάθαρα μέσα στο 
σκοτάδι

Ξεχάστε κάθε ανησυχία, με έγκαιρες ειδοποιήσεις και ενημερώσεις
• Ακούστε συνεχώς το μωρό σας, ακόμη κι όταν το τηλέφωνό σας είναι κλειδωμένο
• Ειδοποιήσεις μέσω τηλεφώνου όταν η οθόνη εντοπίσει θόρυβο/κίνηση
• Οι γονείς μιλούν στο μωρό του μέσω του iPhone/iPad
• Παρακολούθηση πραγματικού χρόνου με αισθητήρα θερμοκρασίας και υγρασίας
• Μοιραστείτε τη συσκευή παρακολούθησης

Εύκολο, σίγουρο, ασφαλές
• Γρήγορη και εύκολη ρύθμιση της συσκευής παρακολούθησης Wi-Fi μέσω κωδικού QR
• Κρυπτογράφηση βίντεο για ασφαλή σύνδεση



 Συνεχής ροή ήχου
Η ασύρματη συσκευή παρακολούθησης 
μωρού In.Sight HD μεταδίδει συνεχώς ήχο, 
ακόμη κι όταν το iPhone/το iPad σας είναι 
κλειδωμένο, φορτίζει ή βρίσκεται 
τοποθετημένο σε κάποια βάση σύνδεσης.

Εύκολη ρύθμιση μέσω κωδικού QR
Με την εφαρμογή, η ρύθμιση είναι πολύ 
απλή. Η εφαρμογή δημιουργεί έναν κωδικό 
QR για τις ρυθμίσεις του οικιακού δικτύου 
Wi-Fi . Με αυτόν τον κωδικό QR, το σύστημα 
παρακολούθησης συνδέεται αυτόματα με το 
δίκτυο Wi-Fi , εύκολα και γρήγορα.

Κρυπτογραφημένη άμεση δικτύωση

Η ασύρματη συσκευή παρακολούθησης 
μωρού In.Sight χρησιμοποιεί άκρως ασφαλή 
κρυπτογράφηση, για διαφύλαξη του 
απορρήτου σας. Η ασύρματη συσκευή 
παρακολούθησης μωρού In.Sight 
χρησιμοποιεί ένα μοναδικό κλειδί 
κρυπτογράφησης κάθε φορά που κάνει μια 
σύνδεση, προσφέροντάς σας μια εξαιρετικά 
ασφαλή σύνδεση κάθε φορά που κοιτάτε το 
αγαπημένο σας προσωπάκι.

Ποιότητα βίντεο HD

Η ασύρματη συσκευή παρακολούθησης 
μωρού In.Sight HD σας επιτρέπει να βλέπετε 
το μωρό σας με μοναδική, ρεαλιστική 
λεπτομέρεια. Παρακολουθήστε βίντεο σε 
ποιότητα υψηλής ανάλυσης 720p. Το "720" 

αναφέρεται στον αριθμό των οριζόντιων 
γραμμών της ανάλυσης της οθόνης. Το "p" 
αναφέρεται στην προοδευτική σάρωση ή τη 
διαδοχική εμφάνιση των γραμμών σε κάθε 
καρέ. Με ανάλυση 720p, τα βίντεο είναι 
ευκρινέστερα και πιο "ζωντανά" από ποτέ.

Οι γονείς μιλούν μέσω του iPhone/iPad

Με την ασύρματη συσκευή παρακολούθησης 
μωρού In.Sight HD, μπορείτε να μιλάτε στο 
μωρό σας όποτε θέλετε. Απλώς πατήστε 
"talk" (ομιλία) στο iPhone/iPad και 
τραγουδήστε του ένα γλυκό νανούρισμα. 
Δείτε το να αποκοιμιέται με την 
καταπραϋντική φωνή σας.

Λειτουργία πολλών χρηστών
Μοιραστείτε συσκευές παρακολούθησης με 
το σύζυγο, την οικογένεια, τους φίλους, 
ακόμη και την μπέιμπι σίτερ σας. Η 
εφαρμογή σάς επιτρέπει να μοιράζεστε μια 
συσκευή παρακολούθησης με δύο άλλους 
χρήστες, ώστε να έχουν και εκείνοι 
πρόσβαση στη ζωντανή μετάδοση βίντεο 
και ήχου μέσω των smartphone τους. 
Μπορείτε ακόμη και να αναβαθμίσετε την 
εφαρμογή, για να μοιράζεστε τη συσκευή 
παρακολούθησης με έως 10 άτομα.

Λειτουργία νυχτερινής όρασης

Η λειτουργία νυχτερινής όρασης σας 
επιτρέπει να βλέπετε το λατρεμένο 
προσωπάκι του μωρού σας ακόμη και μέσα 

στο σκοτάδι. Με τη βοήθεια της υπέρυθρης 
ακτινοβολίας, η συσκευή παρακολούθησης 
αποτυπώνει πεντακάθαρα ασπρόμαυρα 
βίντεο μέσα στο απόλυτο σκοτάδι. Η 
λειτουργία νυχτερινής όρασης 
ενεργοποιείται και απενεργοποιείται 
αυτόματα ή και χειροκίνητα.

Ειδοποιήσεις για θόρυβο/κίνηση
Είναι πραγματικά αδύνατο να προβλέψεις 
πότε μπορεί να συμβεί κάτι στο μωρό σου. Η 
ασύρματη συσκευή παρακολούθησης μωρού 
In.Sight HD παρακολουθεί συνεχώς το μωρό 
σας, με ρυθμιζόμενη ανίχνευση θορύβου ή 
κίνησης. Λάβετε αυτόματα ειδοποιήσεις στο 
iPhone/iPad σας όταν η συσκευή 
παρακολούθησης ανιχνεύσει κίνηση ή 
θόρυβο.

Βραβεία Καινοτομίας 
CES 2013
Τιμητική Διάκριση στην 
κατηγορία "Τεχνολογία 
για έναν καλύτερο 
κόσμο"

Η συσκευή ασύρματης 
παρακολούθησης μωρού Philips In.Sight 
είναι το ιδανικό αξεσουάρ για τη γενιά 
των smartphone! Τώρα πια οι νέοι 
γονείς μπορούν να είναι απόλυτα 
ήσυχοι, καθώς μπορούν να ελέγχουν το 
μωρό τους μέσω iPhone ή iPad. Είναι 
απλούστατο και η ρύθμιση μέσω του 
κωδικού QR διαρκεί μόλις μερικά λεπτά. 
Με ποιότητα βίντεο 720p HD, οι γονείς 
μπορούν να βλέπουν πάντα το μωρό 
τους με πεντακάθαρη λεπτομέρεια - και 
χάρη στη λειτουργία νυχτερινής 
όρασης, βλέπετε ακόμα και στο 
σκοτάδι. Τέλος, με τη λειτουργία 
συνεχούς ήχου, θα ακούτε το μωρό σας 
ακόμα κι όταν το iPhone ή το iPad είναι 
κλειδωμένο.
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Φακός & αισθητήρας
• Αισθητήρας: Αισθητήρας εικόνας βίντεο 720p 

HD
• Διάφραγμα: F2,8
• Ψηφιακό ζουμ: 2x ψηφιακό
• Λειτουργία εστίασης: Σταθερό
• Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος: Ναι, 
λειτουργία ημέρας/νύχτας

• Νυκτερινή λειτουργία: Υπέρυθρες
• Έλεγχος μέσω υπερύθρων: μέσω εφαρμογής
• Εμβέλεια υπερύθρων: 4 μέτρα

Ποιότητα βίντεο
• Μετάδοση HD/VGA/QVGA
• Ανάλυση: HD (1280 x 720p) στα 30 fps
• Μορφές: συμπίεση βίντεο H.264
• Ισορροπία λευκού: Αυτόματη ισορροπία λευκού
• Έκθεση: Αυτόματος έλεγχος έκθεσης

Χαρακτηριστικά
• Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
• Ανίχνευση κίνησης
• Ανίχνευση θορύβου
• Βάση προσαρμοζόμενης κατεύθυνσης
• Ένδειξη LED
• Κουμπί μηδενισμού
• Οπές κοχλία: Ναι, 1
• Μέτρηση της θερμοκρασίας: -10 – 50 °C
• Μέτρηση υγρασίας: 20 – 90%

Λογισμικό
• Εγκατάσταση: μέσω εφαρμογής
• Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών
• Υποστήριξη προγράμματος περιήγησης στον 

ιστό
• Υποστηριζόμενο σύστημα: iOS 4.3 ή 
μεταγενέστερης έκδοσης

• Συμβατότητα με iPad: iPad 2, Νέο iPad, iPad με 
οθόνη Retina, iPad mini

• Συμβατότητα με iPhone: iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5

• Συμβατότητα με iPod: iPod Touch 4ης γενιάς και 
νεότερο

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
• Επιπλέον επιτοίχιο στήριγμα
• Τροφοδοτικό USB
• Καλώδιο USB: Ναι, 2,5 μ.
• Βίδες / στηρίγματα στερέωσης σε τοίχο: 1
• Οδηγός γρήγορης έναρξης

Είσοδος και έξοδος
• Ήχος: 2 δρόμων, δυνατότητα ομιλίας γονέα
• Μικρόφωνο: Υψηλής ευαισθησίας, Μονοφωνικό
• Ενσωματωμένο μικρόφωνο
• USB: Θύρα Mini-USB

Ελάχιστες απαιτήσεις
• Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, 

Chrome 20.0, Firefox
• MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 

21.0, Firefox

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

158 x 160 x 70 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

66,2 x 104 x 66,2 χιλ.
•
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* Η ζωντανή παρακολούθηση βίντεο μέσω του οικιακού σας 
δικτύου Wi-Fi, με χρήση του ασύρματου οικιακού συστήματος 
In.Sight, είναι δωρεάν και χωρίς περιορισμούς. Το ίδιο ισχύει και 
για την εξ αποστάσεως ζωντανή παρακολούθηση βίντεο (είτε 
μέσω εξωτερικού Wi-Fi, είτε μέσω 3G) και για απεριόριστες 
περιόδους παρακολούθησης, υπάρχει όμως ένα όριο 5 λεπτών 
για τη διάρκεια της κάθε περιόδου.

* Μπορείτε να αγοράσετε περισσότερο χρόνο περιόδων 
παρακολούθησης και άλλες ποιοτικές δυνατότητες από την 
εφαρμογή. Οι όροι αυτοί ενδέχεται να αλλάξουν.

http://www.philips.com

