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Monitor copii wireless HD 
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Urmărește de oriunde
Auzi și vorbești, Vedere pt noapte
Pentru smartphone, tabletă
Creat de iVideon

B120S
Întotdeauna aproape de copilul dvs.

Urmăreşte de oriunde pe smartphone/tabletă
Sistemul wireless de monitorizare HD pentru copii Philips In.Sight îţi permite să urmăreşti şi 
să asculţi bebeluşul de pe smartphone/tabletă. Urmăreşte bebeluşul cu imagini la calitate HD, 
în timp ce funcţia de vedere pe timp de noapte îţi permite să-l urmăreşti chiar şi pe întuneric.

Rămâneţi aproape de bebelușul dvs. oriunde v-aţi afla
• Sistem de monitorizare pentru copii Wi-Fi pentru poziţionare oriunde în casă
• Vizionare nelimitată în timp real prin Wi-Fi/3G/4G LTE
• Mod pentru vederea pe timp de noapte pentru a vedea clar copilul în întuneric

Staţi liniștiţi datorită alertelor și notificărilor
• Auziţi-vă în mod continuu copilul, chiar și atunci când telefonul este blocat
• Alerte pe telefon la detectarea zgomotului/mișcării de către monitor
• Vorbire instantanee cu copilul prin smartphone-uri
• Monitorizare în timp real cu senzorul de temperatură și umiditate
• Partajează monitoare cu alţi utilizatori de smartphone-uri

Ușor, sigur și fără riscuri
• Configurare ușoară și rapidă a monitorului pentru copii Wi-Fi prin codul QR
• Clip video criptat pentru conexiune securizată
• Cabluri de alimentare și monitor fără PVC și BFR
• Creat de iVideon, o companie de top în soluţii video cloud



 Sistem de monitorizare pentru copii cu 
Wi-Fi activat
Obţii liniștea supremă cu sistemul wireless de 
monitorizare pentru copii In.Sight. Se 
conectează la reţele Wi-Fi 802.11 bgn. Plasează 
monitorul chiar în camera copilului, putând 
urmări și auzi copilul direct de pe smartphone, 
indiferent unde te afli.

Streaming audio continuu
Sistemul wireless de monitorizare HD pentru 
copii In.Sight transmite audio continuu chiar și 
atunci când smartphone-ul tău este blocat sau 
când îl andochezi sau încarci.

Configurare ușoară prin codul QR
Configurarea este simplă cu aplicaţia. Aplicaţia 
va genera un cod QR pentru setările tale Wi-Fi 
de acasă. Prin intermediul codului QR, 
monitorul se va sincroniza automat cu reţeaua 
Wi-Fi de la domiciliu, ușor și rapid.

Reţele directe criptate

Monitorul wireless In.Sight utilizează o metodă 
de criptare înalt securizată pentru a vă oferi 
intimitate tot timpul. Monitorul wireless 
In.Sight utilizează o cheie unică de criptare de 

fiecare dată când efectuează o conexiune, 
oferindu-vă o conexiune foarte sigură de 
fiecare dată când îi priviţi pe cei dragi.

Mod pentru vederea pe timp de noapte

Modul pentru vederea pe timp de noapte vă 
permite să vedeţi faţa drăguţă a copilului dvs. în 
întuneric. Lumina infraroșie se declanșează 
pentru ca monitorul să capteze clipuri video 
alb-negru clare atunci când este întuneric. 
Modul pentru vederea pe timp de noapte se 
activează și se dezactivează automat sau poate 
fi ajustat manual.

Fără PVC și BFR
Monitorul pentru copii InSight HD wireless nu 
conţine substanţe ignifuge bromurate (BFR) și 
clorură de polivinil (PVC). Este în conformitate 
cu cele mai exigente standarde de siguranţă 
pentru produsele pentru sugari și este complet 
rezistent la acţiunile copilului, sigur și ecologic.

Vorbire instantanee prin smartphone-
uri
Cu sistemul wireless de monitorizare HD 
pentru copii In.Sight poţi vorbi cu copilul tău 
oricând dorești. Doar apasă „vorbire” pe 

smartphone și cântă-i niște refrenuri pentru 
copii. Urmărește-l cum adoarme liniștit de 
vocea ta.

Mod cu utilizatori multipli
Partajează monitoarele cu soţul/soţia, familia, 
prietenii și chiar cu supraveghetorii copiilor. 
Aplicaţia îţi permite să partajezi fiecare 
monitor cu alţi doi utilizatori, astfel încât și ei 
să aibă acces la video și sunet în timp real prin 
intermediul smartphone-urilor. Poţi chiar să 
actualizezi aplicaţia pentru a partaja monitorul 
cu până la 16 utilizatori.

Alerte pentru zgomot și mișcare
Este imposibil de anticipat când i s-ar putea 
întâmpla ceva copilului tău. Sistemul wireless 
de monitorizare HD pentru copii In.Sight 
supraveghează cu detecţie ajustabilă a 
zgomotului și mișcării. Vei fi alertat oricând se 
detectează zgomot sau mișcare. Primești în 
mod automat notificări push pe smartphone 
când monitorul detectează mișcare sau 
zgomot.

Senzor de temperatură și umiditate
Senzorii de temperatură și umiditate ai 
monitorului wireless HD pentru copii In.Sight 
îţi arată nivelul de temperatură și umiditate pe 
smartphone-ul tău. Senzorul de umiditate 
măsoară nivelul de umiditate, de exemplu, 
detectând aerul uscat care ar putea irita gâtul 
copilului. Aplicaţia te va alerta chiar și atunci 
când temperatura este prea ridicată/scăzută.
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Obiectiv și senzor
• Senzor: Senzor imagine video HD 720p
• Diafragmă: F2,8
• Mod focalizare: Fix
• Senzor de lumină ambientală: Da, mod zi/noapte
• Mod Noapte: Infra-roșu
• Control IR: utilizând aplicaţia
• Gamă IR: 4 metri

Calitate video
• Streaming HD/VGA/QVGA
• Rezoluţie: HD (1280 x 720p) la 30 cadre/s
• Formate: Compresie video H.264
• Balans de alb: Balans automat de alb
• Expunere: Control automat al expunerii

Caracteristici
• Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
• Detectarea mișcării
• Detectarea zgomotului
• Bază ajustabilă direcţional
• Vedere pe timp de noapte
• Indicator cu LED
• Pentru măsurarea temperaturii: -10 – 50 °C
• Măsurarea umidităţii: 20 – 90%

Software
• Nume aplicaţie: InSightHD
• Instalare: utilizând aplicaţia
• Automatic App update
• Acceptat de sistem: iOS4.3 sau superior, Android 

2.3 sau superior

• Compatibilitate iPad: iPad 2 și versiuni mai recente, 
iPad Air

• Compatibilitate iPhone: iPhone 4S și versiuni mai 
recente

• Compatibilitate iPod: iPod Touch generaţia 4 și 
versiuni mai recente

• Compatibilitate cu telefoanele Android: Philips 
recomandă telefoanele Samsung Galaxy 3 sau 
superioare

Accesorii incluse
• Montare pe perete suplimentară
• Adaptor de alimentare USB
• Cablu USB: Da, 2,5 m
• Șuruburi / ancore de perete: 1
• Ghid de utilizare rapidă

Intrare și ieșire
• Audio: Cu 2 direcţii, răspuns părinte
• Microfon: Sensibilitate înaltă, Mono
• Boxă încorporată
• USB: Port mini-USB

Specificaţii minime
• Internet: Conexiune Wi-Fi, viteză de încărcare de 

minim 2 Mbit/s

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

158 x 160 x 78 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 

66,2 x 104 x 66,2 mm
•
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* Vizualizarea clipurilor video live prin reţeaua Wi-Fi de acasă, utilizând 
monitorul wireless pentru casă In.Sight este gratuită și 
nerestricţionată. Vizualizarea clipurilor video live de la distanţă (fie 
printr-o reţea Wi-Fi externă sau printr-o reţea 3D) este, de 
asemenea, gratuită pentru sesiuni nelimitate, dar supusă unei limite 
de 5 minute per sesiune.

* Timpii de sesiune de vizualizare mai lungi și alte funcţii premium sunt 
disponibile și pot fi achiziţionate de la App. Aceste condiţii sunt 
supuse modificărilor.

http://www.philips.com

