
 

 

Philips
In.Sight bezvadu HD 
mazuļa uzr. ierīce

Skatieties no jebkuras vietas
Klausieties un runājiet
Redzamība naktī
Paredzēts iPhone/iPad

B120
Vienmēr mazuļa tuvumā

Skatieties jebkurā vietā savā iPhone/iPad
Philips In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīce sniedz iespēju redzēt un dzirdēt 
mazuli tālrunī iPhone vai planšetdatorā iPad. Skatieties kristāldzidrā HD kvalitātē, turklāt, 
izmantojot nakts redzamību, varat redzēt savu mazuli arī tumsā.

Saglabājiet saikni ar mazuli neatkarīgi no atrašanās vietas
• Wi-Fi mazuļa uzraudzības ierīce, ko novietot jebkurā vietā mājās
• Pieskatiet mazuli savā iPhone, izmantojot Wi-Fi/3G/4G LTE
• HD video kvalitāte nodrošina kristāldzidru skatīšanos
• Nakts redzamības režīms ļauj skaidri redzēt mazuli tumsā

Saglabājiet mieru, izmantojot brīdinājumus un paziņojumus
• Dzirdiet mazuli pat tad, kad tālrunis ir bloķēts
• Tālrunis brīdina, ja uzraudzības ierīce nosaka troksni/kustību
• Vecāki var sarunāties ar mazuli, izmantojot iPhone/iPad
• Novērošana reāllaikā ar temperatūras un mitruma sensoru
• Uzraudzības ierīču koplietošana starp vecākiem

Vienkārši, droši un ērti
• Vienkārša Wi-Fi mazuļa uzraudzības ierīces iestatīšana, izmantojot QR kodu
• Video šifrēšana drošam savienojumam
• Strāvas vadi un ierīce bez PVC un BFR



 Pastāvīga audio straumēšana
In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīce 
pastāvīgi straumē audio pat tad, ja jūsu tālrunis 
iPhone vai planšetdators iPad ir bloķēts, 
atrodas dokstacijā vai tiek uzlādēts.

Vienkārša iestatīšana, izmantojot QR 
kodu
Ar aplikāciju iestatīšana ir vienkārša. Aplikācija 
ģenerēs QR kodu jūsu mājokļa Wi-Fi 
iestatījumiem. Izmantojot QR kodu, 
uzraudzības ierīce tiks automātiski savienota 
pārī ar jūsu Wi-Fi tīklu - vienkārši un ātri.

Šifrēta tiešā tīklošana

In.Sight bezvadu uzraudzības ierīcē izmantota 
ļoti droša šifrēšana, lai vienmēr garantētu 
konfidencialitāti. In.Sight bezvadu uzraudzības 
ierīcē tiek izmantota unikāla šifrēšanas atslēga 
ikreiz, kad tiek izveidots savienojums, sniedzot 
ļoti drošu savienojumu katru reizi, kad 
uzraugāt savus mazuļus.

HD video kvalitāte

In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīce 
ļauj novērot mazuli ar spilgtu detalizācijas 
līmeni. Skatieties video augstas izšķirtspējas 
720p kvalitātē. Skaitlis "720" apzīmē 
izšķirtspējas horizontālo līniju skaitu ekrānā. 
Burts "p" apzīmē progresīvo izvērsi vai secīgo 
rindu rādīšanu katrā kadrā. 720p izšķirtspējā 
video attēls ir asāks un patiesāks.

Sarunāšanās ar mazuli, izmantojot 
iPhone/iPad

Izmantojot In.Sight bezvadu HD mazuļa 
uzraudzības ierīci, varat sarunāties ar savu 
mazuli jebkurā laikā. Vienkārši nospiediet "talk" 
(Runāt) tālrunī iPhone vai planšetdatorā iPad, 
nodziediet mazulītei šūpuļdziesmiņu un 
skatieties, kā jūsu mierinošā balss viņu ieaijā 
miegā.

Vairāku lietotāju režīms
Koplietojiet uzraudzības ierīces ar 
dzīvesbiedru, ģimeni, draugiem un pat auklītēm. 
Izmantojot aplikāciju, varat kopīgot katru ierīci 
ar vēl diviem lietotājiem, kas arī var piekļūt 
tiešraides video un skaņai savā viedtālrunī. 
Aplikāciju var pat jaunināt, lai koplietotu 
uzraudzības ierīci ar 10 lietotājiem.

Nakts redzamības režīms

Nakts redzamības režīms ļauj redzēt mazuļa 
burvīgo sejiņu tumsā. Ierīce izstaro 
infrasarkano gaismu, lai tumsā filmētu skaidru 
melnbalto video. Nakts redzamības režīms tiek 
ieslēgts un izslēgts automātiski, taču to var 
regulēt arī manuāli.

Trokšņa un kustību brīdinājumi
Nav iespējams paredzēt, kad kaut kas varētu 
atgadīties ar jūsu mazuli. In.Sight bezvadu HD 
mazuļa uzraudzības ierīce novēro bērnu, 
izmantojot pielāgojamus trokšņa un kustību 
sensorus. Jūs saņemsit brīdinājumu ikreiz, kad 

tiks uztverts troksnis vai kustība. Varat 
automātiski saņemt uznirstošos paziņojumus 
tālrunī iPhone vai planšetdatorā iPad, kad 
uzraudzības ierīce nosaka kustību vai troksni.

Temperatūras un mitruma sensors
Temperatūras un mitruma sensori In.Sight 
bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīcē rāda 
temperatūras un mitruma līmeni tālrunī iPhone 
vai planšetdatorā iPad. Mitruma sensors mēra 
mitruma līmeni, piemēram, nosakot sausu 
gaisu, kas var kairināt mazuļa kaklu. Aplikācija 
pat brīdina, ja temperatūra ir pārāk augsta/
zema.

Bez PVC un BFR
In.Sight bezvadu HD mazuļa uzraudzības ierīcē 
nav izmantoti brominētie liesmu novērsēji 
(BFR) un polivinilhlorīds (PVC). Tas atbilst 
stingrajiem drošības standartiem attiecībā uz 
zīdaiņu piederumiem un ir pilnīgi drošs 
mazuļiem un nekaitīgs videi.
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pasaulei
Philips In.Sight bezvadu 

mazuļa uzraudzības ierīce ir vienkārši 
ideāls bērnistabas piederums viedtālruņu 
paaudzei. Tas sniedz pilnīgu pārliecību 
jaunajiem vecākiem, zinot, ka viņi var viegli 
novērot savu mazuli tālrunī iPhone vai 
planšetdatorā iPad. Atjautīgi vienkāršā 
procesā ierīci var iestatīt dažās minūtēs, 
izmantojot QR kodu. 720p HD video 
kvalitātes attēls ļauj vecākiem jebkurā laikā 
ļoti skaidri redzēt savu mazuli. Tumsā 
mazulis tiek uzraudzīts nakts redzamības 
režīmā. Pastāvīgās audio straumēšanas 
līdzeklis ļauj vecākiem vienmēr dzirdēt 
savu mazuli pat tad, ja tālrunis iPhone vai 
planšetdators iPad ir bloķēts.
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Objektīvs un sensors
• Sensors: 720p HD video attēla sensors
• Atvērums: F2.8
• Digitālā tālummaiņa: 2x digitālā
• Fokusēšanas režīms: Fiksēts
• Apkārtējā apgaismojuma sensors: Jā, dienas/nakts 

režīms
• Nakts režīms: Infrasarkanais starojums
• IR vadība: izmantojot lietojumprogrammu
• IR diapazons: 4 metri

Video kvalitāte
• HD/VGA/Qvga straumēšana
• Izšķirtspēja: HD (1280 x 720p) pie 30 kadriem 

sekundē
• Formāti: H.264 video saspiešana
• Baltā balanss: Automātisks baltā balanss
• Ekspozīcija: Automātiska ekspozīcijas vadība

Funkcijas
• Wi-Fi: 802.11 a/b/n
• Kustību noteikšana
• Trokšņa noteikšana
• Pamatne ar regulējamu virzienu
• LED indikators
• Atiestatīšanas poga
• Skrūvju caurumi: Jā, 1
• Temperatūras mērīšana: -10-50 °C
• Mitruma mērīšana: 20-90%

Programmatūra
• Noskaņošana: izmantojot lietojumprogrammu

• Automātiska lietojumprogrammas atjaunināšana
• Tīmekļa pārlūkprogrammas atbalsts
• Atbalstītā operētājsistēma: iOS4.3 vai jaunāka
• iPad saderība: iPad 2, jaunais iPad, iPad ar Retina 

displeju, iPad Mini
• iPhone saderība: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
• iPod saderība: 4. paaudzes iPod Touch un jaunāks

Komplektā iekļauti piederumi
• Papildu sienas stiprinājums
• USB strāvas adapteris
• USB vads: Jā, 2,5 m
• Skrūves/sienas enkuri: 1
• Ātras uzsākšanas rokasgrāmata

Ievade un izvade
• Audio: Divvirzienu, vecāki var sarunāties ar mazuli
• Mikrofons: Ļoti jutīgs, Mono
• Iebūvēts skaļrunis
• USB: Mini USB ports

Minimālās prasības
• Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, 

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

21.0, Firefox

Izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

158 x 160 x 70 mm
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

66,2 x 104 x 66,2 mm
•

B120/10

Specifikācijas
In.Sight bezvadu HD mazuļa uzr. ierīce
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* Tiešraides video skatīšanās mājas Wi-Fi tīklā, izmantojot In.Sight 
bezvadu mājas uzraudzības ierīci, ir bez maksas un nav ierobežota. 
Tiešraides video skatīšanās attāli (ārējā Wi-Fi tīklā vai 3G tīklā) arī ir 
bezmaksas neierobežotam sesiju skaitam, taču sesijas laiks var būt 
ierobežots līdz 5 minūtēm.

* Garākus attālās skatīšanas laikus un citus maksas līdzekļus var 
iegādāties, izmantojot lietojumprogrammu. Šie nosacījumi var tikt 
mainīti.

http://www.philips.com

