
 

 

Philips
In.Sight trådløs HD-
babymonitor

for Apple-/Android-enheter

B120E
Føl deg nær babyen hele tiden

Se hva som skjer uansett hvor du er, ved å bruke smarttelefon/nettbrett

Den trådløse Philips InSight HD-babymonitoren gjør at du kan se og høre babyen ved å 
bruke smarttelefon/nettbrett. Du ser i krystallklar HD-kvalitet, og med nattsyn kan du 
også se babyen i mørket.

Hold deg nær babyen uansett hvor du er
• Wi-Fi-babymonitor for plassering hvor som helst i hjemmet
• Se babyen på smarttelefonene via Wi-Fi/3G/4G LTE
• HD-videokvalitet for krystallklar visning
• Nattsynmodus for å se babyen klart i mørket

Føl deg trygg med varsler og meldinger
• Hør babyen din kontinuerlig selv når telefonen er låst
• Du mottar varsler på telefonen når monitoren registrerer støy/bevegelse
• Snakk øyeblikkelig til babyen via smarttelefoner
• Sanntidsovervåking med temperatur- og luftfuktighetssensor
• Del monitorer med andre smarttelefon-brukere

Enkelt, trygt og sikkert
• Enkelt oppsett av Wi-Fi-babymonitor via QR-kode
• Video er kryptert for sikker kobling
• PVC-BFR-frie strømkabler og monitor



 Wi-Fi-aktivert babymonitor
Få ro i sjelen med In.Sight trådløs babymonitor. 
Den kobles til Wi-Fi 802.11 bgn-nettverk. 
Plasser monitoren på barnerommet, så kan du 
se og høre babyen fra smarttelefonene uansett 
hvor du befinner deg.

Se babyen via Wi-Fi/3G/4G
In.Sight trådløs HD-babymonitor gir deg 
mulighet til å se babyen på smarttelefonene 
uansett hvor du befinner deg. Når du har 
konfigurert In.Sight trådløs babymonitor, får du 
tilgang til videostreamen fra smarttelefonene 
hvor som helst via Wi-Fi-, 3G- eller 4G LTE-
nettverk. Det finnes ingen begrensninger i hvor 
og hvordan du kan vise dine kjære.

Kontinuerlig lydstreaming
In.Sight trådløs HD-babymonitor streamer lyd 
kontinuerlig selv når smarttelefonene er låst 
eller når du dokker eller lader 
smarttelefonene.

Enkelt oppsett via QR-kode
Oppsettet er enkelt med In.Sight+-appen. Du 
parer In.Sight trådløs HD-babymonitor med 
Wi-Fi-nettverket via det geniale oppsettet med 
QR-kode. Appen genererer en QR-kode for 
Wi-Fi-innstillingene i hjemmet. Hold 
smarttelefonene med QR-koden foran 
monitorlinsen, så pares monitoren automatisk 
med Wi-Fi-nettverket, enkelt og umiddelbart. 
Du kan også angi et navn på monitorene slik at 
du enkelt kan spore hver monitor.

Kryptert, direkte nettverk

In.Sight trådløs monitor bruker svært sikker 
kryptering som ivaretar privatlivet til enhver 

tid. In.Sight trådløs monitor bruker en unik 
krypteringsnøkkel hver gang den oppretter en 
forbindelse, noe som gir deg en svært sikker 
kobling hver gang du ser på dine kjære.

HD-videokvalitet

In.Sight trådløs HD-babymonitor gir deg 
mulighet til å se babyen i livaktige detaljer. Vis 
videoer i 720p HD-kvalitet. "720" viser til antall 
horisontale linjer med oppløsning på skjermen. 
"p" står for progressiv skanning eller det 
sekvensielle utseendet til linjene i hvert bilde. 
Med 720p-oppløsning er videoene skarpere og 
mer virkelighetstro.

Nattsynmodus

Nattsynmodusen gir deg mulighet til å se 
babyens nydelig ansikt i mørket. Infrarødt lys 
aktiveres slik at monitoren kan produsere 
tydelige videoer i svart/hvitt når det er mørkt. 
Nattsynmodusen slår seg av og på automatisk, 
eller du kan justere den manuelt.

PVC- og BFR-fri
In.Sight trådløs HD-babymonitor er uten 
bromerte flammehemmere (BFR) og 
polyvinylklorid (PVC). Den oppfyller de 
strenge sikkerhetsstandardene for barn og er 
helt barnesikker, trygg og miljøvennlig.

Snakk øyeblikkelig via smarttelefoner
Med In.Sight trådløs HD-babymonitor kan du 
snakke til babyen når du vil. Du trykker ganske 
enkelt på taleknappen på smarttelefonene så 
kan du synge enn vuggesang for barnet. Se at 
barnet sovner til lyden av stemmen din.

Modus for flere brukere
Del monitorer med ektefelle, familie, venner 
eller barnevakten. Med In.Sight+-appen kan du 
dele hver monitor med to andre brukere, slik 
at de også har tilgang til å se på video og høre 
lyder via smarttelefonene. Du kan også 
oppgradere appen for å dele monitoren med 
opptil 10 brukere.

Støy- og bevegelsesvarsler
Det er umulig å forutsi når noe kan skje med 
babyen. In.Sight trådløs HD-babymonitor 
fortsetter hele tiden overvåkingen med 
justerbar støy- og bevegelsesregistrering. Du 
blir varslet hvis støy eller bevegelser 
registreres. Motta automatiske varslinger på 
smarttelefonene når monitoren registrerer 
bevegelser eller støy.

Temperatur- og luftfuktighetssensor
Temperatur- og luftfuktighetssensorer på 
In.Sight trådløs HD-babymonitor viser 
temperaturen og luftfuktigheten på 
smarttelefonene. Luftfuktighetssensoren måler 
luftfuktigheten, for eksempel oppdager den om 
luften er tørr og kan irritere babyens luftveier. 
Appen varsler deg til og med når temperaturen 
er for høy/lav eller luften er for tørr/fuktig. 
Innstillingene for temperatur- og luftfuktighet 
kan justeres tilsvarende.
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Linse og sensor
• Sensor: Bildesensor for 720p HD-video
• Blenderåpning: F 2,8
• Digital zoom: 2x digital
• Fokusmodus: Fast
• Lyssensor for omgivelsene: Ja, dag-/nattmodus
• Nattmodus: Infrarød
• IR-kontroll: via app
• IR-rekkevidde: 4 meter

Videokvalitet
• HD-/VGA-/QVGA-streaming
• Oppløsning: HD (1280 x 720p) ved 30 bps
• Formater: H.264-videokomprimering
• Hvitbalanse: Automatisk hvitbalanse
• Eksponering: Automatisk eksponeringskontroll

Funksjoner
• Wi-Fi: 802.11 a/ b/ n
• Oppdage bevegelse
• Støyregistrering
• Retningsjusterbar sokkel
• LED-indikator
• Tilbakestillingsknapp
• Skruehull: Ja, 1
• Temperaturmåling: -10 til 50 °C
• Luftfuktighetsmåling: 20–90 %

Programvare
• Installasjon: via app
• Automatisk app-oppdatering
• Nettleserstøtte
• System som støttes: iOS4.3 eller nyere, Android 

2.3 eller nyere
• iPad-kompatibilitet: iPad 2, iPad mini, iPad (tredje 

generasjon)
• iPhone-kompatibilitet: iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 

3GS
• iPod-kompatibilitet: iPod Touch 4. generasjon og 

nyere
• Kompatibilitet for Android-telefon: Philips 

anbefaler Samsung Galaxy 3 eller telefoner med 
tilsvarende eller bedre ytelse

Tilbehør som følger med
• Ekstra veggfeste
• USB-strømadapter
• USB-kabel: Ja, 2,5 m
• Skruer/veggankre: 1
• Hurtigstartveiledning

Inngang og utgang
• Lyd: Toveis, beroligende prat fra foreldre
• Mikrofon: Høy følsomhet, Mono
• Innebygd høyttaler
• USB: Mini-USB-port

Minimumskrav
• Windows: Windows 7, Internet Explorer 9.0, 

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

21.0, Firefox

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 158 x 160 x 70 mm
• Produktmål (B x H x D): 66,2 x 104 x 66,2 mm
•
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* Det er gratis og ubegrenset å vise video i sanntid over Wi-Fi-
hjemmenettverket med den trådløse In.Sight-monitoren for 
hjemmeovervåkning. Det er også gratis å vise video i sanntid eksternt 
(enten via et eksternt Wi-Fi- eller 3G-nettverk) i et ubegrenset antall 
økter, men med en tidsbegrensning på 5 minutter per økt.

* Lengre tider for eksterne visningsøkter og andre premiumfunksjoner 
kan kjøpes fra appen. Disse betingelsene kan endres.

http://www.philips.com

