
 

 

Philips
In.Sight vezeték nélküli HD 
babaőr

iPhone/iPad készülékhez

B120
Legyen mindig gyermeke közelében

Tartsa szemmel bárhonnan iPhone/iPad készülékéről
A Philips InSight vezeték nélküli HD babaőr segítségével iPhone/iPad készülékéről 
kristálytiszta HD minőségű képen figyelheti kisgyermekét. Éjjellátó üzemmódban még 
sötétben is szemmel tarthatja gyermekét.

Bárhol legyen is, gyermeke közelében érezheti magát
• A ház bármely pontján elhelyezhető Wi-Fi babaőr
• Tartsa szemmel kisgyermekét Wi-Fi/3G/4G LTE hálózaton keresztül iPhone készülékével
• HD videominőség a kristálytiszta képért
• Éjjellátó üzemmódban a baba sötétben is tisztán látható

Figyelmeztetések és értesítések biztosítják nyugalmát
• Lezárt telefonnal is folyamatosan hallhatja kisgyermekét
• Telefonos figyelmeztetések, ha a figyelő egység zajt vagy mozgást érzékel
• A baba megnyugtatása iPhone/iPad készülékről
• Valós idejű felügyelet hőmérséklet- és páratartalom-érzékelővel
• A szülők közösen használhatják a babaőröket

Egyszerű és biztonságos
• A Wi-Fi babaőr QR kóddal egyszerűen beállítható
• Titkosított videó a biztonságos csatlakozás érdekében
• PVC-/BFR-mentes tápkábel és figyelő egység



 Folyamatos audiostreaming
Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőr akkor is 
folyamatosan továbbítja a hangot, ha lezárta, 
dokkolta vagy tölti iPhone vagy iPad 
készülékét.

Egyszerű beállítás QR kóddal
Az In.Sight+ alkalmazás segítségével egyszerű a 
beállítás. Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőr 
ötletes QR kódos beállítással párosítható a 
Wi-Fi hálózattal. Az alkalmazás QR kódot hoz 
létre az otthoni Wi-Fi beállításokhoz. Tartsa az 
iPhone vagy iPad készüléken látható QR kódot 
a babaőr objektívje elé, és az automatikusan, 
könnyedén és azonnal kapcsolódik a Wi-Fi 
hálózathoz. A babaőröknek akár nevet is adhat, 
így könnyűszerrel nyomon követheti, hogy 
mikor melyik készüléket használja.

Titkosított közvetlen hálózati kapcsolat

Az In.Sight vezeték nélküli babaőr magas szintű 
biztonsági titkosítást használ magánélete 
védelme érdekében. Az In.Sight vezeték nélküli 
babaőr egyedi titkosító kulcsot használ minden 
egyes alkalommal, amikor kapcsolatot létesít, 
így rendkívül biztonságos kapcsolaton 
keresztül figyelheti szeretteit.

HD videominőség

Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőrrel élénk, 
részletgazdag képen figyelheti kisgyermekét. A 
videoképet nagy felbontású, 720p minőségben 

tekintheti meg. A 720-as szám a képernyő 
felbontásának vízszintes soraira vonatkozik, a 
„p” betű pedig a progresszív pásztázásra, azaz 
az egyes képkockák sorainak egymást követő 
megjelenítésére. A 720p felbontású videók 
élesebbek és élethűbbek is.

Megnyugtatás iPhone/iPad készülékről

Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőr 
segítségével bármikor beszélhet gyermekéhez. 
Csak nyomja meg a „beszéd” gombot iPhone 
vagy iPad készülékén, és máris altatót 
énekelhet neki. Közben figyelheti, ahogy a 
megnyugtató hangra álomba merül.

Többfelhasználós üzemmód
A babaőröket házastársával, családtagjaival, 
barátaival, sőt a bébiszitterrel is megoszthatja. 
Az In.Sight+ alkalmazás segítségével minden 
babaőr két másik felhasználóval közösen 
használható, akik szintén hozzáférhetnek az élő 
hang- és videoadáshoz iPhone vagy iPad 
készülékükön. Sőt, ha beszerzi az alkalmazás 
bővített verzióját, akár 10 felhasználóval is 
megoszthatja a készüléket.

Éjjellátó üzemmód

Az éjjellátó üzemmód segítségével sötétben is 
láthatja kisgyermeke kedves arcát. Infravörös 
fény segítségével a babaőr sötétben is jól 
látható fekete-fehér videót rögzít. Az éjjellátó 

üzemmód automatikusan ki- és bekapcsolódik, 
de manuálisan is vezérelhető.

Zaj- és mozgásriasztások
Képtelenség megjósolni, mikor történik valami 
a babával. Az állítható zaj- és 
mozgásérzékelővel felszerelt In.Sight vezeték 
nélküli HD babaőr folyamatosan őrködik a 
baba felett, a rendszer pedig automatikus 
figyelmeztető értesítést küld iPhone vagy iPad 
készülékére, amint zajt vagy mozgást érzékel.

Hőmérséklet- és páratartalom-érzékelő
Az In.Sight vezeték nélküli HD babaőr 
hőmérséklet- és páratartalom-érzékelői 
megjelenítik a hőmérséklet és a páratartalom 
aktuális értékét iPhone vagy iPad készülékén. A 
páratartalom-érzékelő a páratartalom 
szintjének ellenőrzése révén érzékeli, ha 
például a száraz levegő irritálja a baba torkát. 
Az alkalmazás ráadásul figyelmeztetést is küld, 
ha túl magas/alacsony a hőmérséklet vagy a 
páratartalom. A hőmérsékleti és páratartalom-
tartomány tetszés szerint beállítható.

CES 2013 innovációs 
díjak
A Technológia egy jobb 
világért kampány nyertese
A Philips In.Sight vezeték 
nélküli babőr az 

okostelefon-generáció legideálisabb 
gyermekfelügyeleti kiegészítője. A fiatal 
szülőknek tökéletes biztonságot nyújt 
azáltal, hogy gyermeküket könnyen 
figyelemmel kísérhetik az iPhone vagy iPad 
készülékeken keresztül. Zseniálisan 
egyszerű, beállítása mindössze pár percet 
vesz igénybe a QR-kóddal. A 720p HD 
videominőség biztosítja, hogy a szülők 
mindig tiszta és részletgazdag képet 
kapjanak gyermekükről. Az éjjellátó 
üzemmód figyelemmel kíséri a babát 
sötétben is. A folyamatos hang funkcióval 
a baba mindig hallható, még akkor is, ha az 
iPhone vagy iPad készülékek zárolva 
vannak.
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Objektív és érzékelő
• Érzékelő: 720p HD videokép-érzékelő
• Rekesznyílás: F2,8
• Digitális nagyítás: 2x-es digitális
• Fókusz üzemmód: Rögzített
• Környezetifény-érzékelő: Igen, nappali/éjszakai 

mód
• Éjszakai mód: Infravörös
• Infravörös vezérlés: alkalmazás segítségével
• Infravörös hatótávolság: 4 méter

Videominőség
• HD/VGA/QVGA adatfolyam
• Felbontás: HD (1280 x 720p), 30 kép/s
• Formátumok: H.264 videotömörítés
• Fehéregyensúly: Automatikus fehéregyensúly
• Expozíció: Automatikus expozíció-szabályozás

Jellemzők
• Wi-Fi: 802.11 a/b/n
• Mozgásérzékelés
• Zajérzékelés
• Változtatható irányú talp
• LED kijelző
• Visszaállítás (Reset) gomb
• Furatok: Igen, 1
• Hőmérés: -10–50 °C
• Páratartalom mérése: 20–90%

Szoftver
• Telepítés: alkalmazás segítségével
• Automatikus alkalmazásfrissítés
• Webböngésző támogatás

• Támogatott rendszer: iOS4.3 vagy újabb operációs 
rendszer

• iPad kompatibilitás: iPad 2, Új iPad készülék, Retina 
kijelzős iPad, iPad mini

• iPhone kompatibilitás: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 
5

• iPod kompatibilitás: 4. generációs és újabb iPod 
Touch

Mellékelt tartozékok
• Különleges fali tartó
• USB hálózati adapter
• USB kábel: Igen, 2,5 m
• Csavarok / fali tiplik: 1
• Rövid üzembe helyezési útmutató

Bemenet és kimenet
• Hang: 2-utas, megnyugtatási funkció
• Mikrofon: Nagy érzékenységű, Monó
• Beépített hangszóró
• USB-vel: Mini-USB port

Minimális rendszerkövetelmények
• Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, 

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

21.0, Firefox

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

158 x 160 x 70 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

66,2 x 104 x 66,2 mm
•
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* Az élő videó megtekintése az otthonából a Wi-Fi hálózatot használó 
In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelőn keresztül ingyenes és 
korlátozások nélküli. Az élő videó távoli megtekintése (külső Wi-Fi 
hálózaton vagy 3G hálózaton keresztül) szintén ingyenes, de a 
megtekintés 5 perces szakaszokra korlátozódik.

* Élő videó hosszabb távoli megtekintésére való jogosultságot és egyéb 
prémium funkciókat az alkalmazás-boltban vásárolhat. A feltételek 
változhatnak.
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