
 

 

Philips
Intercom. p/ bebé HD sem 
fios In.Sight

Ver a partir de qualquer local
Ouvir e falar, visão nocturna
Para smartphone, tablet
Fornecido por iVideon

B120S
Sempre próxima do seu bebé

Veja a partir de qualquer local no seu smartphone/tablet
O intercomunicador para bebé HD sem fios In.Sight da Philips permite-lhe ver e ouvir o 
seu bebé a partir do smartphone/tablet. Veja a imagem em qualidade HD cristalina e, 
com a visão nocturna, pode ver o seu bebé mesmo no escuro.

Permaneça junto do seu bebé onde quer que esteja
• Intercomunicador para bebé com Wi-Fi para colocação em qualquer local de sua casa
• Visualização em directo ilimitada via Wi-Fi/3G/4G LTE
• Modo de visão nocturna para ver o bebé nitidamente no escuro

Fique descansado com os alertas e as notificações
• Ouça o seu bebé continuamente, mesmo quando o telefone está bloqueado
• Alertas para telefone quando sist. monitorização detecta ruído/movimento
• Conversa instantânea com o seu bebé via smartphone
• Monitorização em tempo real com o sensor de temperatura e humidade
• Partilhar pontos de monitorização com outros utilizadores de smartphones

Fácil, seguro e protegido
• Configuração fácil do intercomunicador para bebé Wi-Fi via código QR
• Vídeo encriptado para ligação segura
• Cabos de alimentação e pontos de monitorização sem PVC-BFR
• Fornecido por iVideon, uma empresa líder em soluções para vídeo em nuvem



 Intercomunicador para bebé com Wi-Fi
Tenha a máxima tranquilidade com o 
intercomunicador sem fios In.Sight. Este liga-se 
a redes Wi-Fi 802.11 bgn. Coloque o 
intercomunicador no quarto do seu bebé, para 
poder ver e ouvir o seu bebé no seu 
smartphone, onde quer que esteja.

Transmissão contínua de áudio
O intercomunicador HD sem fios In.Sight 
transmite áudio continuamente, mesmo 
quando o seu smartphone está bloqueado ou 
quando este está colocado na base ou a 
carregar.

Configuração fácil via código QR
A configuração é simples com a aplicação. A 
aplicação gerará um código QR para as 
definições da sua rede Wi-Fi doméstica. Com 
o código QR, o sistema de monitorização é 
emparelhado automaticamente com a sua rede 
Wi-Fi - de forma simples e instantânea.

Ligação em rede directa encriptada

O intercomunicador sem fios In.Sight utiliza 
uma encriptação extremamente segura para 
lhe proporcionar privacidade em todos os 
momentos. O intercomunicador sem fios 

In.Sight utiliza uma chave de encriptação 
exclusiva em cada ligação, proporcionando-lhe 
uma ligação extremamente segura sempre que 
vê os seus ente-queridos.

Modo de visão nocturna

O modo de visão nocturna permite que veja o 
rosto encantador do seu bebé no escuro. A luz 
de infravermelhos acende-se para o 
intercomunicador captar vídeo a preto e 
branco nítido quando está escuro. O modo de 
visão nocturna liga-se e desliga-se 
automaticamente ou pode activá-lo 
manualmente.

Sem PVC e BFR
O intercomunicador para bebé HD sem fios 
In.Sight não contém retardadores de chama à 
base de bromo (BFR) nem policloreto de vinila 
(PVC). Este cumpre as normas de segurança 
mais exigentes para utensílios infantis e é 
totalmente seguro para bebés e ecológico.

Conversa instantânea via smartphones
Com o intercomunicador para bebé HD sem 
fios In.Sight, pode conversar com o seu bebé 
sempre que desejar. Basta premir "talk" 
(conversar) no seu smartphone e cantar uma 

canção de embalar. Veja a criança a adormecer 
enquanto ouve a sua voz calmante.

Modo para vários utilizadores
Partilhe pontos de monitorização com o seu 
cônjuge, família, amigos e até com a ama do seu 
bebé. A aplicação permite-lhe partilhar cada 
ponto de monitorização com dois outros 
utilizadores, para que estes também tenham 
acesso a vídeo e som em directo através dos 
seus smartphones. Pode ainda actualizar a 
aplicação para uma versão superior para 
partilhar o sistema de monitorização com até 
16 utilizadores.

Alertas de ruído e movimento
É impossível prever quando pode acontecer 
algo ao seu bebé. O intercomunicador HD sem 
fios In.Sight mantém uma monitorização atenta 
com detecção de ruído e movimento. Será 
alertado sempre que for detectado ruído ou 
movimento. Recebe automaticamente 
notificações push no seu smartphone, quando 
o intercomunicador detectar movimento ou 
ruído.

Sensor de temperatura e humidade
Os sensores de temperatura e humidade no 
intercomunicador HD sem fios In.Sight 
apresentam os níveis de temperatura e 
humidade no seu smartphone. O sensor de 
humidade mede o nível de humidade, por 
exemplo, detectando ar seco que possa irritar 
a garganta do bebé. A aplicação até o alerta 
quando a temperatura é demasiado alta/baixa.
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Lente e sensor
• Sensor: Sensor de imagem de vídeo 720p HD
• Abertura: F2.8
• Modo de focagem: Fixo
• Sensor de luz ambiente: Sim, modo diurno/

nocturno
• Modo Nocturno: Infravermelhos
• Controlo de IV: via aplicação
• Alcance de IV: 4 metros

Qualidade de vídeo
• Transmissão HD/VGA/QVGA
• Resolução: HD (1280 x 720p) a 30 fps
• Formatos: Compressão de vídeo H.264
• Equilíbrio dos brancos: Controlo automático dos 

brancos
• Exposição: Controlo automático da exposição

Características
• Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
• Detecção de movimentos
• Detecção de ruído
• Base de direcção ajustável
• Visão nocturna
• Indicador LED
• Medição da temperatura: -10 – 50 °C
• Medição da humidade: 20 – 90%

Software
• Nome da aplicação: InSightHD
• Instalação: via aplicação
• Actualização automática da aplicação
• Suportado pelo sistema: iOS4.3 ou superior, 

Android 2.3 ou superior
• Compatível com iPad: iPad 2 e posterior, iPad Air
• Compatibilidade com iPhone: iPhone 4S e 

posterior
• Compatível com iPod: iPod touch de 4.ª geração e 

posterior
• Compatibilidade com telefones Android: A Philips 

recomenda telefones com o desempenho do 
Samsung Galaxy 3 ou superior

Acessórios incluídos
• Suporte de parede extra
• Transformador USB
• cabo USB: Sim, 2,5 m
• Parafusos / buchas: 1
• Guia de Iniciação Rápido

Entrada e saída
• Áudio: 2 vias, Opção de conversa dos pais
• Microfone: Alta sensibilidade, Mono
• Altifalante incorporado
• USB: Porta mini USB

Requisitos mínimos
• Internet: Ligação Wi-Fi, Velocidade mínima de 

carregamento 2 MBit/seg.

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 visualização do vídeo em directo através da sua rede Wi-Fi 
doméstica utilizando o sistema de monitorização doméstico sem fios 
InSight é gratuita e ilimitada. A visualização remota do vídeo em 
directo (através de uma rede Wi-Fi externa ou de uma rede 3G) 
também é gratuita para um número ilimitado de sessões, mas está 
sujeita a um limite de 5 minutos por sessão.

* Sessões de visualização remota mais prolongadas e outras 
funcionalidades topo de gama estão disponíveis para compra através 
de aplicações. Estas condições estão sujeitas a alterações.
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