
 

 

Philips
อุปกรณ์เฝ้าดูเด็ก HD 
ไร้สาย In.Sight

เฝ้าดูจากทุกที่
ได้ยินและตอบโต้
โหมดภาพกลางคืน
สำหรับ iPhone และ iPad

B120
ใกล้ชิดลูกน้อยของคุณอยู่เสมอ

ดูได้จากทุกที่บน iPhone/iPad ของคุณ
อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย Philips In.Sight ให้คุณดูและฟังเสียงลูกน้อยของคุณจาก 
iPhone/iPad คุณสามารถดูลูกน้อยด้วยคุณภาพของภาพ HD ที่ชัดเจน 
และแม้ขณะอยู่ในที่มืดก็สามารถดูลูกน้อยได้ด้วยภาพกลางคืน

ใกล้ชิดลูกน้อยของคุณในทุกที่ที่คุณอยู่
• อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็กที่มี Wi-Fi สำหรับการจัดวางในตำแหน่งต่างๆ ภายในบ้านของคุณ
• เฝ้าดูลูกน้อยของคุณบน iPhone ผ่าน Wi-Fi/3G/4G LTE
• คุณภาพวิดีโอแบบ HD เพื่อการดูที่ชัดเจน
• โหมดภาพกลางคืนทำให้มองเห็นลูกน้อยได้ชัดเจนในที่มืด

มั่นใจกับการเตือนและการแจ้งเตือน
• ได้ยินเสียงลูกน้อยอย่างต่อเนื่องแม้ในขณะที่โทรศัพท์ถูกล็อค
• แจ้งเตือนผ่านทางโทรศัพท์เมื่อจอภาพตรวจพบเสียง/การเคลื่อนไหว
• พ่อและแม่สามารถคุยกับลูกน้อยผ่าน iPhone/iPad
• การสังเกตการณ์แบบเรียลไทม์ด้วยเซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
• พ่อและแม่ใช้จอภาพร่วมกัน

ง่าย ปกป้องและปลอดภัย
• จอภาพเฝ้าดูเด็กที่มี Wi-Fi ติดตั้งสะดวกผ่านรหัส QR
• เข้ารหัสวิดีโอเพื่อการเชื่อมต่ออย่างปลอดภัย
• จอภาพและสายไฟปราศจากสาร BFR และ PVC



 การสตรีมเสียงต่อเนื่อง
อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย 
In.Sight สตรีมเสียงต่อเนื่องแม้ในขณะที่ iPhone 
หรือ iPad 
ถูกล็อคหรือเมื่อคุณกำลังเชื่อมต่อหรือชาร์จ 
iPhone หรือ iPad

ติดตั้งสะดวกผ่านรหัส QR
การตั้งค่าแอปพลิเคชันนี้ง่ายดาย 
แอปพลิเคชันจะสร้างรหัส QR สำหรับการตั้งค่า 
Wi-Fi ในบ้านของคุณ ด้วยรหัส QR นี้ 
จอภาพจะจับคู่กับเครือข่าย Wi-Fi 
ของคุณโดยอัตโนมัติอย่างง่ายดายและรวดเร็ว

ระบบเครือข่ายตรงแบบเข้ารหัส

จอภาพไร้สาย In.Sight 
ใช้การเข้ารหัสที่มีความปลอดภัยสูงเพื่อให้คุณมี
ความเป็นส่วนตัวเสมอ จอภาพไร้สาย In.Sight 
ใช้คีย์การเข้ารหัสที่ไม่ซ้ำกันในแต่ละครั้งที่ทำก
ารเชื่อมต่อ 
เพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยอย่างสูงทุกครั้งที่คุณ
มองดูคนที่คุณรัก

คุณภาพวิดีโอแบบ HD

อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย 
In.Sight 
ให้คุณดูลูกน้อยด้วยรายละเอียดที่ชัดเจน 
ดูวิดีโอด้วยภาพความละเอียดสูงคุณภาพ 720p 
โดยที่ "720" หมายถึง 
จำนวนเส้นความละเอียดในแนวนอนของจอภา
พ และ "p" หมายถึง Progressive scan 
หรือการเรียงลำดับเส้นที่ปรากฏบนหน้าจอในแต่
ละเฟรม ด้วยความละเอียด 720p 

ภาพจากวิดีโอจะมีความคมชัดดุจมีชีวิตจริงมากยิ่
งขึ้น

พ่อและแม่สามารถคุยผ่าน iPhone/iPad

ด้วยอุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย 
In.Sight 
คุณสามารถคุยกับลูกน้อยได้ทุกเวลาที่คุณต้องก
าร เพียงกดปุ่ม "Talk" บน iPhone หรือ iPad 
และร้องเพลงเด็กให้ลูกน้อยฟัง 
เฝ้าดูลูกน้อยผล็อยหลับไปในเสียงกล่อมของคุณ

โหมดผู้ใช้หลายคน
แบ่งปันจอภาพกับคนรัก ครอบครัว เพื่อน 
และพี่เลี้ยงเด็กของคุณ แอปพลิเคชัน In.Sight 
ทำให้คุณสามารถแบ่งปันจอภาพกับผู้ใช้อื่นได้อี
กสองคน 
พวกเขาจึงสามารถเข้าดูวิดีโอและฟังเสียงสดผ่า
นสมาร์ทโฟนได้ด้วย 
คุณสามารถอัพเกรดแอปพลิเคชันเพื่อแบ่งปันห
น้าจอกับผู้ใช้คนอื่นๆ ได้มากถึง 10 คน

โหมดภาพกลางคืน

โหมดภาพกลางคืนให้คุณมองเห็นใบหน้าอันน่ารั
กของลูกน้อยในที่มืด 
แสงอินฟราเรดส่องเพื่อให้จอภาพจับภาพวิดีโอสี
ดำและสีขาวที่ชัดเจนขณะอยู่ในที่มืด 
โหมดภาพกลางคืนจะเริ่มทำงานหรือหยุดทำงาน
โดยอัตโนมัติ 
หรือคุณสามารถปรับใช้ได้ด้วยตนเอง

แจ้งเตือนด้วยเสียงและการเคลื่อนไหว
เพราะไม่สามารถคาดการณ์ถึงเหตุการณ์สำคัญ
ที่อาจเกิดขึ้นกับลูกน้อย 
อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย 

In.Sight 
จะคอยเฝ้าระวังด้วยระบบการตรวจจับเสียงและ
การเคลื่อนไหวที่สามารถปรับได้ 
คุณจะได้รับการเตือนทุกครั้งที่ตรวจพบเสียงหรื
อการเคลื่อนไหว 
คุณจะได้รับการแจ้งเตือนระบบ Push 
โดยอัตโนมัติบน iPhone หรือ iPad 
เมื่อตรวจพบการเคลื่อนไหวหรือเสียง

เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์
เซนเซอร์อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์บนจอภา
พ HD ไร้สายของ In.Sight 
แสดงระดับอุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์บน 
iPhone หรือ iPad ของคุณ 
เซนเซอร์อุณหภูมิจะวัดระดับความชื้นสัมพัทธ์ 
เช่น 
ทำการตรวจจับอากาศที่แห้งซึ่งอาจทำให้เกิดกา
รระคายเคืองในลำคอทารก เป็นต้น 
แอปพลิเคชันนี้สามารถแจ้งเตือนคุณเมื่ออุณภูมิ
สูงหรือต่ำเกินไปได้อีกด้วย

ปราศจากสาร BFR และ PVC
อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็ก HD แบบไร้สาย 
In.Sight ปราศจากสาร 
สารหน่วงไฟประเภทโบรมีน (BFR) 
และโพลิไวนิลคลอไรด์ (PVC) 
เป็นความมุ่งมั่นในการดำเนินตามมาตรฐานควา
มปลอดภัยที่เข้มงวดที่สุดสำหรับเด็กทารกและไ
ด้รับการรับรองว่าปลอดภัยต่อเด็ก 
ทั้งยังปลอดภัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

CES 2013 Innovations 
Awards
ผู้ได้รับเกียรติด้าน Tech 
For A Better World
อุปกรณ์สำหรับเฝ้าดูเด็กแ
บบไร้สาย Philips In.Sight 

เป็นอุปกรณ์เลี้ยงเด็กที่ดีที่สุดสำหรับคนยุค
สมาร์ทโฟน 
ทำให้พ่อแม่มือใหม่มั่นใจได้ว่าจะสามารถเ
ฝ้าดูลูกของตนผ่าน iPhone หรือ iPad 
ของพวกเขา 
ด้วยการทำงานอันชาญฉลาดที่ใช้ง่าย 
คุณจึงตั้งค่าได้อย่างง่ายดายผ่านรหัส QR 
คุณภาพวิดีโอระดับ 720p HD 
ทำให้มองเห็นลูกน้อยได้ชัดเจนทุกรายละเ
อียด 
โหมดภาพกลางคืนทำให้มองเห็นได้แม้ไม่
มีแสงสว่าง 
และด้วยคุณสมบัติการถ่ายทอดเสียงต่อเนื่อ
ง พ่อและแม่จึงสามารถฟังเสียงลูกได้แม้ว่า 
iPhone หรือ iPad ถูกล็อคอยู่
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ไฮไลต์
อุปกรณ์เฝ้าดูเด็ก HD ไร้สาย In.Sight
เฝ้าดูจากทุกที่ ได้ยินและตอบโต้, โหมดภาพกลางคืน, สำหรับ iPhone และ iPad
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เลนส์และเซนเซอร์
• เซนเซอร์: เซนเซอร์ภาพวิดีโอ HD 720p
• Aperture: F2.8
• ซูมแบบดิจิตอล: ดิจิตอล 2x
• โหมดโฟกัส: คงที่
• เซนเซอร์ Ambient light: ใช่ โหมดกลางวัน/กลางคืน
• โหมดกลางคืน: อินฟราเรด
• คอนโทรล IR: ผ่านแอปพลิเคชัน
• ช่วง IR: 4 เมตร

คุณภาพวิดีโอ
• การสตรีม HD/VGA/QVGA: ผ่านการรับรอง
• ความละเอียด: HD (1280 x 720p) ที่ 30 fps
• รูปแบบ: การบีบอัดวิดีโอ H.264
• ความสมดุลแสง: ความสมดุลแสงอัตโนมัติ
• การเปิดหน้ากล้อง: 

ควบคุมการเปิดหน้ากล้องอัตโนมัติ

คุณสมบัติ
• Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
• ฟังก์ชันตรวจจับความเคลื่อนไหว: ผ่านการรับรอง
• การตรวจจับเสียง: ผ่านการรับรอง
• แท่นวางสามารถปรับทิศทางได้: ผ่านการรับรอง
• สัญญาณไฟ LED: ผ่านการรับรอง
• ปุ่มรีเซ็ต: ผ่านการรับรอง
• รูสกรู: ใช่, 1
• การวัดอุณหภูมิ: -10 – 50 °C
• การวัดความชื้น: 20 – 90%

ซอฟต์แวร์
• การติดตั้ง: ผ่านแอปพลิเคชัน
• การอัพเดตแอปพลิเคชันอัตโนมัติ: ผ่านการรับรอง

• รองรับเว็บเบราเซอร์: ผ่านการรับรอง
• ระบบที่รองรับ: iOS4.3 หรือสูงกว่า
• สามารถใช้ร่วมกับ iPad ได้: iPad 2, New iPad, iPad 

พร้อมการแสดงผลแบบเรตินา, iPad mini
• ใช้ร่วมกับ iPhone ได้: iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5
• ใช้ร่วมกับ iPod ได้: iPod Touch 4th generation 

และสูงกว่า

พร้อมอุปกรณ์เสริมในกล่อง
• ตัวยึดติดผนังแบบพิเศษ: ผ่านการรับรอง
• อะแดปเตอร์ USB: ผ่านการรับรอง
• สายเคเบิล USB: ใช่, 2.5 เมตร
• สกรู / ที่ติดผนัง: 1
• คู่มือเริ่มต้นใช้งานอย่างย่อ: ผ่านการรับรอง

อินพุตและเอาต์พุต
• เสียง: ระบบ 2 ทาง, พ่อแม่พูดคุยกลับ
• ไมโครโฟน: ความไวสูง, Mono
• ลำโพงภายใน: ผ่านการรับรอง
• USB: พอร์ต Mini-USB

ข้อกำหนดขั้นต่ำ
• Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, 

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

21.0, Firefox

ขนาด
• ขนาดหีบห่อบรรจุ (กว้าง x สูง x ลึก): 

158 x 160 x 70 มม.
• ขนาดผลิตภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก): 

66.2 x 104 x 66.2 มม.
•
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รายละเอียดเฉพาะ
อุปกรณ์เฝ้าดูเด็ก HD ไร้สาย In.Sight
เฝ้าดูจากทุกที่ ได้ยินและตอบโต้, โหมดภาพกลางคืน, สำหรับ iPhone และ iPad

* การดูวิดีโอสดจากเครือข่าย Wi-Fi 
ภายในบ้านโดยใช้จอภาพในบ้านไร้สาย In.Sight 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่มีข้อจำกัด และการดูวิดีโอสดระยะไกล 
(ผ่านเครือข่าย Wi-Fi ภายนอกหรือเครือข่าย 3G) 
โดยไม่มีค่าใช้จ่ายสำหรับแบบไม่จำกัดเซสชัน แต่จำกัดเวลา 5 
นาทีต่อเซสชัน

* ระยะเวลาเซสชันการดูระยะไกลที่นานขึ้นและคุณสมบัติพรีเมี่ยมอื่นๆ
 สามารถซื้อได้จาก App เงื่อนไขเหล่านี้อาจเปลี่ยนแปลงได้

http://www.philips.com

