
 

 

Philips
Langaton In.Sight HD -
itkuhälytin

Katsele missä tahansa
Kuuntele ja juttele lapselle, yötila
Älypuhelimelle ja tablet-laitteelle
iVideon-tekniikka
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Aina lähellä lastasi

Katsele missä tahansa älypuhelimella/tablet-laitteella
Langattoman Philips In.Sight HD -itkuhälyttimen avulla voit katsella ja kuunnella lastasi 
älypuhelimella ja tablet-laitteella. Videokuvassa on tarkka HD-laatu, ja yönäytön ansiosta 
voit valvoa lastasi pimeässäkin.

Ole lähellä lastasi kaikkialla
• WiFi-yhteensopiva itkuhälytin, jonka voit sijoittaa minne tahansa kodissasi
• Rajoittamaton katselu reaaliajassa Wi-Fi-, 3G- tai 4G LTE -yhteydellä
• Yötilan avulla näet lapsen selvästi pimeässä

Turvallisuutta hälytyksillä ja ilmoituksilla
• Kuule lapsesi ääni jatkuvasti, jopa puhelimen ollessa lukittu
• Puhelin hälyttää, kun laite havaitsee ääntä tai liikettä
• Puhu lapsellesi välittömästi älypuhelimen kautta
• Reaaliaikainen lämpötilan ja kosteuden valvonta tunnistimen avulla
• Jaa valvontalaitteen kuvat muiden älypuhelimien käyttäjien kanssa

Helppo ja turvallinen
• Langaton itkuhälytin on nopea ja helppo asentaa QR-koodin avulla
• Salatulla verkolla turvallinen yhteys
• Virtajohdoissa ja kamerassa ei ole PVC- eikä BFR-yhdisteitä
• Tekniikan tarjoaa iVideon, johtava videopilvipalveluiden tarjoaja



 WiFi-yhteensopiva itkuhälytin
Langaton In.Sight-itkuhälytin antaa todellisen 
mielenrauhan. Se on liitettävissä Wi-Fi 802.11 
bgn -verkkoon. Aseta itkuhälytin lapsen 
makuuhuoneeseen, niin voit katsella ja 
kuunnella lastasi älypuhelimella missä tahansa.

Jatkuva äänensiirto
Langaton In.Sight HD -itkuhälytin siirtää ääntä 
jopa älypuhelimesi ollessa lukittuna, telakoituna 
tai latauksessa.

Helppo asennus QR-koodin avulla
Sovellus helpottaa asennusta: se luo kodin Wi-
Fi-asetuksille oman QR-koodin, jonka avulla 
valvontakamera muodostaa automaattisesti 
yhteyden Wi-Fi-verkkoon.

Salattu verkko

Langaton In.Sight-valvontalaite suojaa 
yksityisyytesi käyttämällä tehokasta salausta. 
Langaton In.Sight-valvontalaite käyttää 

ainutkertaista salausavainta aina 
muodostaessaan yhteyden, joten yhteytesi on 
suojattu aina kun katselet läheisiäsi.

Yötila

Yötilan avulla näet lapsesi ihanat kasvot 
pimeässä. Kun valvontalaitteen infrapunavalo 
käynnistyy, kamera tallentaa selkeää 
mustavalkokuvaa pimeässä. Yötila käynnistyy ja 
sammuu automaattisesti. Voit myös vaihtaa 
tilan manuaalisesti.

Ei PVC- eikä BFR-yhdisteitä
Langattomassa In.Sight HD -itkuhälyttimessä ei 
ole BFR- tai PVC-muovia. Se täyttää pienille 
lapsille tarkoitettujen tuotteiden tiukat 
turvallisuusstandardit. Laite on 
ympäristöystävällinen ja turvallinen käyttää.

Välitön puhe älypuhelimen kautta
Langattoman In.Sight HD -itkuhälyttimen 
kautta voit puhua lapsellesi koska tahansa. Kun 

painat älypuhelinsovelluksen puhepainiketta, 
voit laulaa lapsellesi tuutulaulun ja katsella, 
kuinka hän nukahtaa rauhoittavaan ääneesi.

Monikäyttäjätila
Voit jakaa valvontalaitteen kuvan puolisosi, 
perheesi, ystäviesi tai vaikkapa lapsenvahtisi 
kanssa. Sovelluksen avulla voit jakaa jokaisen 
valvontalaitteen kahden muun käyttäjän kanssa, 
jolloin hekin voivat katsella videokuvaa ja 
kuunnella ääntä älypuhelimellaan. Voit myös 
päivittää sovelluksen jakamaan valvontalaitteen 
jopa 16 käyttäjän kanssa.

Ääni- ja liikehälytykset
On mahdotonta ennustaa, milloin vauvallesi 
saattaa tapahtua jotain. Langaton In.Sight HD -
itkuhälytin pitää vahtia säädettävän ääni- ja 
liiketunnistimen avulla ja hälyttää havaitessaan 
ääntä tai liikettä. Saat automaattisen push-
ilmoituksen älypuhelimeen, kun valvontalaite 
havaitsee liikettä tai ääntä.

Lämpötila- ja kosteustunnistin
Langattoman In.Sight HD -itkuhälyttimen 
lämpötila- ja kosteusmittari näyttää lämpötila- 
ja kosteustason älypuhelimessasi. 
Kosteusmittari mittaa kosteustasoa ja 
tunnistaa esimerkiksi kuivan ilman, joka voi 
ärsyttää vauvan kurkkua. Sovellus hälyttää, kun 
lämpötila on liian korkea tai matala.
B120S/10

Kohokohdat
Langaton In.Sight HD -itkuhälytin
Katsele missä tahansa Kuuntele ja juttele lapselle, yötila, Älypuhelimelle ja tablet-laitteelle, iVideon-tekniikka



Julkaisupäivä 2015-09-20

Versio: 4.0.4

12 NC: 8670 001 12874
EAN: 08 71258 17142 84

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai 
omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com
Objektiivi ja tunnistin
• Sensori: 720p HD -videokuvasensori
• Himmennin: F2.8
• Tarkennustila: Kiinteä
• Vallitsevan valon tunnistin: Kyllä, päivä-/yötila
• Yökuuntelutila: Infrapuna
• Infrapunaohjaus: sovelluksen kautta
• Infrapunakantama: 4 metriä

Videon laatu
• HD-/VGA-/QVGA-suoratoisto
• Tarkkuus: HD (1280 x 720p), 30 fps
• Muodot: H.264-videopakkaus
• Valkotasapaino: Automaattinen valkotasapaino
• Valotus: Automaattinen valotuksen hallinta

Ominaisuudet
• Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
• Liikkeentunnistus
• Äänentunnistus
• Jalustassa säädettävä suuntaus
• Yötila
• LED-merkkivalo
• Kuumeen mittaus: -10–50 °C
• Kosteusmittaus: 20–90 %

Ohjelmisto
• Sovelluksen nimi: InSightHD
• Asennus: sovelluksen kautta
• Automaattinen sovelluksen päivitys

• Tuettu järjestelmä: iOS4.3 tai uudempi, Android 
2.3 tai uudempi

• iPad-yhteensopivuus: iPad 2 ja uudemmat, iPad Air
• iPhone-yhteensopivuus: iPhone 4S ja uudemmat
• iPod-yhteensopivuus: iPod Touch 4. sukupolvi ja 

uudemmat
• Android-laitteen yhteensopivuus: Philips 

suosittelee Samsung Galaxy 3 -sarjan puhelimia tai 
uudempia

Mukana tulevat lisätarvikkeet
• Lisäseinäteline
• USB-verkkolaite
• USB-johto: Kyllä, 2,5 m
• Ruuvit/seinäankkurit: 1
• Pikaopas

Liitännät
• Audio: 2-suuntainen, vanhempien puhe
• Mikrofoni: Erittäin herkkä, Mono
• Kiinteä kaiutin
• USB: Mini-USB-portti

Vähimmäisvaatimukset
• Internet: Wi-Fi-yhteys, Latausnopeus vähintään 2 

Mbit/s

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 158 x 160 x 78 mm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 66,2 x 104 x 66,2 mm
•
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* Katso suoraa videota Wi-Fi-kotiverkossasi langattomalla In.Sight -
kodin valvontalaitteella ilmaiseksi ja rajoittamatta. Lisäksi voit katsoa 
suoraa videota etäyhteydellä (joko ulkoisen Wi-Fi-verkon tai 3G-
verkon kautta) ilmaiseksi: istuntojen määrä on rajoittamaton, 5 
minuuttia istuntoa kohden.

* Ostamalla sovelluksen saat käyttöösi pitemmät etäistunnot ja muita 
huippuluokan ominaisuuksia. Käyttöehdot vaihtelevat.

http://www.philips.com

