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Alati teie beebi lähedal
Saate kõikjal iPhone'ist/iPadist oma beebit jälgida
Philipsi In.Sighti juhtmevaba HD-beebimonitor võimaldab teil oma beebit helis ja pildis
jälgida iPhone'i või iPadi kaudu. Vaadake kristallselget pilti HD-kvaliteediga ning tänu
öövaatele näete beebit isegi pimedas.
Olge oma beebi lähedal, ükskõik kus te ka ei oleks
• Wi-Fi-ühendusega beebimonitor, et saaksite seadme paigaldada kodus ükskõik kuhu
• Jälgige oma beebit iPhone'iga Wi-Fi/3G/4G LTE kaudu
• HD-videokvaliteet, et näeksite beebit kristallselgelt
• Öörežiim, et näeksite beebit ka pimedas
Hoiatused ja teavitused tagavad kindlustunde
• Beebi on alati kuuldeulatuses, isegi kui telefon on lukustatud
• Telefonihoiatused, kui jälgimisseade tuvastab müra või liikumise
• Vanemad saavad beebiga rääkida iPhone'i või iPadi kaudu
• Reaalajas jälgimine temperatuuri- ja niiskussensoriga
• Vanemad saavad monitore jagada
Hõlbus, ohutu ja turvaline
• Wi-Fi-ühendusega beebimonitori saab QR-koodi kaudu kiiresti ja lihtsalt seadistada
• Video krüptimine ühenduse turvalisus tagamiseks
• PVC- ja BFR-vabad toitekaablid ja monitor

B120/10

In.Sighti juhtmeta HD-beebimonitor

Jälgige kõikjalt Kuulake ja rääkige, Öörežiim, iPhone'ile, iPadile

Esiletõstetud tooted
Pidev heliedastus
In.Sighti juhtmevaba HD-beebimonitor
voogedastab heli pidevalt, isegi kui teie iPhone
või iPad on lukus või kui see on dokkimisalusel
või laeb.
Kiire ja lihtne seadistamine QR-koodi
kaudu
Rakenduse abil on seadistamine hõlbus.
Rakendus loob teie koduste Wi-Fi seadistuste
jaoks QR-koodi. QR-koodi abil ühendub
monitor automaatselt teie Wi-Fi võrguga: kõik
käib lihtsalt ja kiirelt.
Krüptitud otseühenduse loomine

Turvalisuse tagamiseks on In.Sighti juhtmeta
kodujälgimisseadmel äärmiselt tugev
krüptimine. In.Sighti juhtmeta
kodujälgimisseade kasutab ühenduse loomisel
alati ainulaadset krüptimisvõtit, tagades teile nii
üliturvalise ühenduse alati, kui hoiate endale
kallitel inimestel silma peal.

Vanemad saavad beebiga rääkida
iPhone'i/iPadi kaudu

In.Sighti juhtmevaba HD-beebimonitoriga saate
oma beebiga rääkida alati, kui seda soovite.
Lihtsalt vajutage oma iPhone'il või iPadil nuppu
"Talk" ja laulge talle hällilaulu. Vaadake, kuidas
ta teie rahustava hääle saatel uinub.
Mitme kasutajaga režiim
Jagage beebimonitoride jälgimise võimalust
oma abikaasa, perekonnaliikmete, sõprade ja
isegi lapsehoidjatega. Rakendus võimaldab teil
iga monitori veel kahe kasutajaga jagada, et neil
oleks juurdepääs otsepildile ja -helile oma
nutitelefoni kaudu. Rakendust saab ka
uuendada, et jagada monitori kuni 10
kasutajaga.

Temperatuuri ja niiskuse sensor
In.Sighti juhtmeta HD-beebimonitori
temperatuuri- ja niiskuseandurid näitavad teile
iPhone'i ja iPadi abil vastavaid tasemeid beebi
toas. Niiskusandur mõõdab õhuniiskust ja
tuvastab nt, kui õhk on liiga kuiv ja võib beebi
kurku ärritada. Rakendus teavitab teid isegi
sellest, kui toas on temperatuur liiga kõrge või
madal või kui õhk toas on liiga kuiv või niiske.
PVC- ja BFR-vaba
In.Sighti juhtmeta HD-beebimonitor ei sisalda
broomitud leegiaeglusteid (BFR) ega
polüvinüülkloriidi (PVC). See vastab
beebiseadmetele seatud rangetele
ohutusnõuetele ning on täiesti lapsekindel,
ohutu ja keskkonnahoidlik.

Öörežiim

HD-videokvaliteet

In.Sighti juhtmevaba HD-beebimonitor
võimaldab teil jälgida oma beebit ülima
täpsusega. Vaadake videopilti HD-kvaliteediga
720p. 720 tähistab ekraani resolutsiooni
horisontaalpikslite arvu põhjal ja p
täiskaadrilaotust või igas kaadris järjest
ilmuvaid piksleid. 720p resolutsiooniga on
videopilt teravam ja elutruum.

liikumine. Automaatsed hoiatused iPhone'ile/
iPadile, kui jälgimisseade tuvastab liikumise või
müra.

Öörežiim võimaldab teil oma beebi armsat
nägu ka pimedas näha. Pimedas lülitub sisse
infrapunavalgus, et monitor saaks salvestada
selget mustvalget pilti. Öörežiim lülitub
automaatselt sisse ja välja, samuti on teil
võimalik seda käsitsi reguleerida.
Müra ja liikumise hoiatus
Võimatu on ennustada, millal midagi juhtuda
võib. In.Sighti juhtmeta HD-beebimonitor on
kogu aeg valvel tänu müra ja liikumise
tuvastamise tehnoloogiale. Teid hoiatatakse
niipea, kui tuvastatakse mingi müra või

CES 2013. aasta
innovatsiooniauhind
Maailma paremaks muutva
tehnoloogiana tunnustatud
toode
Philipsi In.Sighti juhtmeta
beebimonitor on lihtsalt ideaalne
beebitoatarvik nutitelefoni põlvkonna
jaoks. See tagab värsketele
lapsevanematele täieliku kindlustunde,
sest nad saavad oma last iPhone'i või iPadi
kaudu hõlpsalt jälgida. Selle rakenduse
seadistamine on geniaalselt lihtne ja selleks
kulub QR-koodi abil vaid mõni minut.
Tänu 720p HD-videokvaliteedile saavad
lapsevanemad alati oma last selgelt näha.
Öörežiim jälgib beebit, kui on pime. Tänu
pidevale helifunktsioonile saavad
lapsevanemad alati kuulata oma beebit,
isegi kui nende iPhone või iPad on lukus.
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Spetsifikatsioon
Objektiiv ja sensor
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensor: 720p HD-videopildi sensor
Ava: F2.8
Digitaalsuum: 2x digitaalne
Teravustamise režiim: Püsiv
Keskkonnavalguse sensor: Jah, päeva- ja öörežiim
Öörežiim: Infrapuna
Infrapunajuhtimine: rakenduse abil
Infrapuna leviala: 4 meetrit

Video kvaliteet
•
•
•
•
•

HD/VGA/QVGA voogedastus
Lahutusvõime: HD (1280 x 720 p) kiirusel 30 fps
Vormingud: H.264-videotihendus
Valge tasakaal: Automaatne valge tasakaal
Säri: Automaatne särikontroll

Omadused
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
Liikumise tuvastamine
Müra tuvastamine
Muudetava suunaga alus
LED-näidik
Lähtestamisnupp
Kruviaugud: Jah, 1
Temperatuuri mõõtmine: -10–50 °C
Niiskuse mõõtmine: 20–90%

Tarkvara

• Installimine: rakenduse abil
• Automaatne rakenduste uuendamine
• Tugi veebibrauseri kaudu

• Süsteem on toetatud: iOS4.3 või kõrgem
• Ühilduvus iPadiga: iPad 2, Uus iPad, iPad Retina
ekraaniga, iPad mini
• Ühilduvus iPhone'iga: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
• Ühilduvus iPodiga: 4. põlvkonna iPod Touch &
uuem

Komplektisolevad tarvikud
•
•
•
•
•

Täiendav seinakinnitus
USB-adapter
USB-kaabel: Jah, 2,5 m
Kruvid/tüüblid: 1
Kiirjuhend

Sisend ja väljund

• Audio: Kahesuunaline, lapsevanem saab lapsega
rääkida
• Mikrofon: Ülitundlik, Mono
• Sisseehitatud kõlar
• USB: Mini-USB port

Miinimumnõuded

• Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0,
Chrome 20.0, Firefox
• MAC: MACINTOSH 10.6, Safari 5.1.7, Chome
21.0, Firefox

Mõõtmed

• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 158 x 160 x 70 mm
• Toote mõõtmed (L x K x S):
66,2 x 104 x 66,2 mm
•
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* Koduse Wi-Fi-võrgu kaudu In.Sighti juhtmeta kodujälgimisseadme
abil videote vaatamine on tasuta ja piiranguteta. Videote otse
vaatamine kaugemalt (kas välise Wi-Fi-võrgu või 3G-võrgu kaudu) on
samuti tasuta piiramatul arvul kordadel, ent korraga 5 minut järjest.
* Pikema vaatamisaja ja teiste eeliste kasutamiseks tuleb soetada vastav
rakendus. Kasutustingimused võivad muutuda.

