
 

 

Philips
Draadloze In.Sight HD-
babyfoon

Overal meekijken
Luisteren en spreken
Nachtzicht
Voor iPhone, iPad

B120
Altijd in contact met uw baby

Houd uw baby overal in de gaten op uw iPhone/iPad
Met de draadloze In.Sight HD-babyfoon van Philips kunt u overal kijken en luisteren naar 
uw baby op uw iPhone of iPad. U kijkt in kristalheldere HD-kwaliteit, en met het 
nachtzicht kunt u uw baby zelfs in het donker zien.

Blijf dicht bij uw baby, waar u ook bent
• Wi-Fi-babyfoon voor plaatsing overal in huis
• Bekijk je baby op je smartphone via Wi-Fi/3G/4G LTE
• HD-videokwaliteit voor een kristalhelder beeld
• Nachtzichtmodus om uw baby duidelijk te zien in het donker

Met waarschuwingen en meldingen voor meer gemoedsrust
• Hoor uw baby zonder onderbrekingen, zelfs wanneer de mobiele telefoon is vergrendeld
• Telefonische meldingen als de monitor geluid/beweging detecteert
• Ouders praten met baby via iPhone/iPad
• Rechtstreekse controle dankzij temperatuur- en vochtigheidssensor
• Ouders kunnen de babyfoon delen

Gemakkelijk en veilig
• Gemakkelijke installatie van Wi-Fi-babyfoon via QR-code
• Gecodeerde video voor veilige verbinding
• PVC- en BFR-vrije netsnoeren en monitor



 Doorlopende audiostream
De draadloze In.Sight HD-babyfoon streamt 
continu, zelfs wanneer je iPhone of iPad is 
vergrendeld of wanneer je de iPhone of iPad in 
het basisstation plaatst of oplaadt.

Gemakkelijke installatie via QR-code
Instellen is eenvoudig met de app. De app 
genereert een QR-code voor de Wi-Fi-
instellingen bij u thuis. Met de QR-code wordt 
de monitor automatisch gekoppeld aan uw Wi-
Fi-netwerk, snel en gemakkelijk.

Direct netwerken met encryptie

De draadloze In.Sight-babyfoon gebruikt een 
uiterst veilige codering zodat je privacy altijd 
gegarandeerd is. De draadloze In.Sight-
babyfoon gebruikt voor elke verbinding een 
unieke coderingssleutel, zodat je via een uiterst 
veilige verbinding naar je dierbaren kunt kijken.

HD-videokwaliteit

Met de draadloze In.Sight HD-babyfoon kun je 
je baby in levendige details bekijken. Bekijk 
video's in HD-kwaliteit van 720 pixels. "720" 
heeft betrekking op de beeldresolutie en het 
aantal horizontale lijnen op het scherm. De "p" 
staat voor 'progressive scan', oftewel de 
volgorde waarin de lijnen in ieder beeld 
worden weergegeven. Met 720p resolutie is 
het beeld scherper en natuurgetrouwer.

Ouders praten via iPhone/iPad

Met de draadloze In.Sight HD-babyfoon kun je 
tegen je baby praten wanneer je maar wilt. 
Druk op "talk" op je iPhone of iPad en zing een 
kinderliedje voor je baby. Kijk hoe hij of zij in 
slaap valt door je kalmerende stem.

Modus voor meerdere gebruikers
Deel de babyfoon met uw partner, familie, 
vrienden en zelfs de oppas. Met de app kunt u 
elke babyfoon delen met twee andere 
gebruikers, zodat ook zij toegang hebben tot 
de videobeelden en het geluid via hun 
smartphone. U kunt de app zelfs upgraden om 
de babyfoon te delen met maximaal 10 
gebruikers.

Nachtzichtmodus

Met de nachtzichtmodus kunt u het lieve 
gezichtje van uw baby in het donker zien. Voor 
de monitor gaat infrarood licht branden, zodat 
de zwart-witte videobeelden ook in het 
donker duidelijk zijn. De nachtzichtmodus 
wordt automatisch in- en uitgeschakeld, of u 
kunt deze handmatig instellen.

Melding bij geluid en beweging
Het is onmogelijk te voorspellen wanneer er 
iets met je baby kan gebeuren. De draadloze 
In.Sight HD-babyfoon blijft de wacht houden 
met zijn aanpasbare geluids- en 
bewegingsdetectie. Je wordt gewaarschuwd 
telkens wanneer geluid of beweging wordt 
gedetecteerd. Ontvang automatisch 

pushmeldingen op je iPhone of iPad wanneer 
de monitor beweging of geluid detecteert.

Temperatuur- en vochtigheidssensor
Temperatuur en vochtigheidssensoren op de 
draadloze In.Sight HD-babyfoon tonen de 
temperatuur en vochtigheidsgraad op uw 
iPhone of iPad. De vochtigheidssensor meet de 
luchtvochtigheid. Zo wordt bijvoorbeeld 
gemeten wanneer de lucht droog is en de keel 
van uw baby kan irriteren. De app waarschuwt 
u zelfs wanneer de temperatuur te hoog of te 
laag is.

PVC- en BFR-vrij
De draadloze In.Sight HD-babyfoon is vrij van 
gebromeerde vlamvertragers (BFR) en 
polyvinylchloride (PVC). Het apparaat voldoet 
aan de strenge veiligheidsnormen voor 
kinderproducten en is 100% veilig voor 
kinderen en milieuvriendelijk.

CES 2013 Innovations 
Awards
Eervolle vermelding voor 
technologie voor een 
betere wereld
De Philips In.Sight 

draadloze babyfoon is het ideale 
kinderkameraccessoire voor de 
smartphonegeneratie. Het product biedt 
jonge ouders de geruststelling dat zij hun 
baby gemakkelijk via hun iPhone of iPad in 
de gaten kunnen houden. De babyfoon 
kan verrassend eenvoudig binnen een paar 
minuten via QR-code worden ingesteld. 
Met de HD-videokwaliteit van 720p 
hebben ouders hun baby altijd helder en 
gedetailleerd in beeld. Met de 
nachtzichtmodus is de baby ook te zien 
wanneer het donker is. Met de continue 
audiofunctie kunnen ouders altijd naar 
hun baby luisteren, zelfs wanneer hun 
iPhone of iPad vergrendeld is.
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Lens en sensor
• Sensor: 720p HD-videobeeldsensor
• Diafragma: F 2,8
• Digitale zoom: 2 x digitaal
• Scherpstelmodus: Vast
• Omgevingslichtsensor: Ja, dag-/nachtstand
• Nachtmodus: Infrarood
• IR-controle: via App
• IR-bereik: 4 meter

Videokwaliteit
• Streamen via HD/VGA/QVGA
• Resolutie: HD (1280 x 720p) bij 30 fps
• Formaten: H.264-videocompressie
• Witbalans: Automatische witbalans
• Belichting: Automatische belichting

Kenmerken
• Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
• Bewegingsmelder
• Geluidsdetectie
• In richting verstelbare voet
• LED-indicator
• Resetknop
• Schroefgaten: Ja, 1
• Meetbereik temperatuur: -10 – 50 °C
• Meetbereik luchtvochtigheid: 20 – 90%

Software
• Installatie: via App
• Automatische app-update
• Webbrowserondersteuning
• Ondersteund systeem: iOS4.3 of hoger

• iPad-compatibiliteit: iPad 2, Nieuwe iPad, iPad met 
Retina-scherm, iPad mini

• Compatibiliteit iPhone: iPhone 4, iPhone 4S, 
iPhone 5

• Compatibiliteit iPod: iPod touch 4e generatie en 
later

Accessoires meegeleverd
• Extra wandbevestiging
• USB-stroomadapter
• USB-kabel: Ja, 2,5 m
• Schroeven/muurankers: 1
• Snelstartgids

Invoer en uitvoer
• Audio: 2 richtingen, terugspreekfunctie voor 

ouders
• Microfoon: Hooggevoelig, Mono
• Ingebouwde luidspreker
• USB: Mini-USB-poort

Minimale vereisten
• Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, 

Chrome 20.0, Firefox
• Mac: Macintosh 10.6, Safari 5.1.7, Chrome 21.0, 

Firefox

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

158 x 160 x 70 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

66,2 x 104 x 66,2 mm
•
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* Met de draadloze In.Sight-thuismonitor kunt u gratis en onbeperkt 
live-videobeelden bekijken via het draadloze netwerk in uw huis. 
Wanneer u op afstand live-videobeelden wilt bekijken (via een 
extern Wi-Fi-netwerk of via 3G), is dit ook gratis voor een 
onbeperkt aantal sessies; dan geldt echter wel een limiet van 5 
minuten per sessie.

* Langere videosessies en andere premiumfuncties kunt u aanschaffen 
via de app. Deze voorwaarden kunnen worden gewijzigd.

http://www.philips.com

