
 

 

Philips
Babá eletrônica HD 
wireless In.Sight

Vigie de qualquer lugar
Ouça e fale, Visão noturna
Para smartphones e tablets
Equipada com iVideon

B120S
Sempre ao lado do seu bebê

Vigie de qualquer lugar diretamente de seu smartphone ou tablet

Com o monitor da babá eletrônica HD wireless Philips In.Sight, você pode vigiar e escutar 
seu bebê diretamente do seu smartphone ou tablet. Com qualidade HD Crystal Clear e 
visão noturna, você pode ficar de olho em seu bebê mesmo no escuro.

Fique perto do seu bebê onde quer que você esteja
• A babá eletrônica Wi-Fi pode ser colocada em qualquer lugar da sua casa
• Exibição ao vivo ilimitada via Wi-Fi/3G/4G LTE
• Modo de visão noturna para ver o seu bebê claramente no escuro

Fique tranquilo com alertas e notificações
• Ouça o seu bebê continuamente, mesmo quando o telefone estiver bloqueado
• O telefone emite um alerta quando o monitor detecta som/movimento
• Converse instantaneamente com seu bebê usando seu smartphone
• Monitoramento em tempo real com sensor de temperatura e umidade
• Compartilhe monitores com outros usuários de smartphones

Fácil e seguro
• Configuração fácil da babá eletrônica Wi-Fi usando o código QR
• Criptografia de vídeos para uma conexão segura
• Monitor e cabos de alimentação isentos de PVC e BFR
• Equipada com iVideon, uma empresa líder em soluções de vídeo em nuvem



 Babá eletrônica compatível com Wi-Fi
Tenha a máxima tranquilidade com a babá 
eletrônica wireless In.Sight. Ela se conecta a 
redes Wi-Fi 802.11 b/g/n. Colocando a babá 
eletrônica no quarto de seu bebê, você poderá 
vê-lo e ouvi-lo diretamente de seu 
smartphone, onde quer que você esteja.

Transmissão de áudio contínua
A babá eletrônica HD wireless In.Sight 
transmitirá áudio continuamente, mesmo 
quando seu smartphone estiver bloqueado, 
quando estiver no dock ou sendo carregado.

Fácil configuração usando o código QR
Com o aplicativo, a configuração é simples. O 
aplicativo gerará um código QR para as 
configurações de Wi-Fi de sua casa. Com o 
código QR, o monitor será automaticamente 
emparelhado com sua rede Wi-Fi, de maneira 
fácil e instantânea.

Sistema de rede direta criptografado

A babá eletrônica wireless In.Sight usa 
criptografia altamente segura para fornecer a 
você privacidade em todas as ocasiões. Ela usa 
uma chave de criptografia exclusiva sempre 

que faz uma conexão, oferecendo a você uma 
conexão altamente segura sempre que você 
for olhar os seus queridinhos.

Modo de visão noturna

O modo de visão noturna permite a você ver 
o rosto do seu amado bebê no escuro. A luz 
infravermelha se acende para que o monitor 
capture um vídeo preto e branco nítido 
quando está no escuro. O modo de visão 
noturna é ligado e desligado automaticamente, 
ou você pode ajustá-lo manualmente.

Isento de PVC e BFR
A babá eletrônica HD wireless In.Sight é isenta 
de BFRs (Brominated Flame Retardants, 
retardadores de chamas bromados) e de PVC 
(polyvinyl chloride, cloreto de polivinila). Está 
em conformidade com os mais rigorosos 
padrões para utensílios para bebês, é 
absolutamente resistente para uso com bebês, 
é segura e ecologicamente correta.

Conversas instantâneas com o uso de 
smartphones
Com a babá eletrônica HD wireless In.Sight, 
você pode conversar com seu bebê sempre 

que quiser. Basta pressionar "talk" (falar) em 
seu smartphone e cantar uma canção de ninar. 
Veja seu filho pegar no sono com sua voz 
tranquilizadora.

Modo de vários usuários
Compartilhe monitores com seu marido/sua 
esposa, seus familiares, seus amigos e até 
mesmo com a babá. O aplicativo permite que 
você compartilhe cada monitor com dois 
outros usuários para que eles também tenham 
acesso a vídeos e sons ao vivo por meio de 
seus smartphones. Você pode até mesmo 
atualizar o aplicativo para compartilhar o 
monitor com até 16 usuários.

Alertas de movimento e som
É impossível prever quando algo poderá 
acontecer com seu bebê. A babá eletrônica 
HD wireless In.Sight faz o monitoramento com 
detecção ajustável de movimentos e ruídos. 
Você será alertado sempre que um ruído ou 
movimento for detectado. Receba 
automaticamente notificações push em seu 
smartphone quando o monitor detectar algum 
movimento ou ruído.

Sensor de temperatura e umidade
Os sensores de temperatura e umidade na 
babá eletrônica HD wireless In.Sight mostram 
o nível de temperatura e umidade em seu 
smartphone. O sensor de umidade mede o 
nível de umidade, por exemplo, detectando ar 
seco que possa irritar a garganta de seu bebê. 
O aplicativo alertará até mesmo quando a 
temperatura estiver muito alta/baixa.
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Lente e sensor
• Sensor: Sensor de imagem de vídeo HD com 720p
• Abertura: F2.8
• Modo de foco: Fixo
• Sensor de luz ambiente: Sim, modo diurno/noturno
• Modo noturno: Infravermelho
• Controle IV: por meio do aplicativo
• Alcance de IV: 4 metros

Qualidade de vídeo
• Transmissão HD/VGA/QVGA
• Resolução: HD (1280 x 720p) a 30 qps
• Formatos: Compactação de vídeo H.264
• Equilíbrio de branco: Equilíbrio de branco 

automático
• Exposição: Controle automático de exposição

Recursos
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
• Detecção de movimento
• Detecção de ruído
• Base de direção ajustável
• Visão noturna
• Indicador LED
• Medição de temperatura: -10 a 50 °C
• Medição de umidade: 20 a 90%

Software
• Nome do aplicativo: InSightHD
• Instalação: por meio do aplicativo
• Atualização automática do aplicativo
• Sistema compatível: iOS 4.3 ou posterior, Android 

2.3 ou posterior

• Compatibilidade com iPad: iPad 2 e posterior, iPad 
Air

• Compatibilidade com iPhone: iPhone 4S e 
posterior

• Compatibilidade com iPod: iPod Touch de 4ª 
geração e posterior

• Compatibilidade com telefones Android: A Philips 
recomenda telefones com desempenho do 
Samsung Galaxy 3 ou superior

Acessórios incluídos
• Suporte adicional para parede
• Adaptador de energia USB
• Cabo USB: Sim, 2,5 m
• Parafusos e buchas: 1
• Guia de início rápido

Entrada e saída
• Áudio: Bidirecional, Conversa dos pais
• Microfone: Alta sensibilidade, Mono
• Alto-falante integrado
• USB: Porta Mini-USB

Requisitos mínimos
• Internet: Conexão Wi-Fi, velocidade mínima de 

upload de 2 Mbit/s

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

158 x 160 x 78 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

66,2 x 104 x 66,2 mm
•
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* A exibição de vídeos ao vivo por meio de sua rede Wi-Fi doméstica 
usando o monitor residencial wireless In.Sight é livre e ilimitada. A 
exibição de vídeos ao vivo remotamente (por meio de uma rede Wi-
Fi externa ou uma rede 3G) também é livre para sessões ilimitadas, 
mas está sujeita a um limite de 5 minutos por sessão.

* Sessões de exibição remota com durações maiores e outros 
recursos premium estão disponíveis para compra a partir do 
aplicativo. Essas condições estão sujeitas a alterações.
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