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Sledujte ho kdekoľvek
Počúvanie a hovorenie, nočné 
videnie
Pre smartfón a tablet
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B120S
Vždy blízko vášho dieťaťa

Sledujte ho kdekoľvek pomocou smartfónu alebo tabletu
Bezdrôtový elektronický strážca detí Philips In.Sight s vysokým rozlíšením vám umožní svoje dieťa 

sledovať a počúvať prostredníctvom smartfónu alebo tabletu. To všetko s dokonale jasným obrazom 

vo vysokom rozlíšení, pričom vďaka nočnému videniu môžete mať svoje dieťa na očiach aj potme.

Zostaňte svojmu dieťaťu nablízku, nech ste kdekoľvek
• Strážca detí s podporou Wi-Fi pre možnosť umiestnenia kdekoľvek v domácnosti
• Neobmedzené sledovanie naživo cez rozhrania Wi-Fi/3G/4G LTE
• Režim nočného videnia na pohodlné sledovanie bábätka aj v tme

Pocit istoty vďaka upozorneniam a signalizácii
• Počúvajte svoje bábätko aj vtedy, keď je telefón zamknutý
• Upozornenia na telefón, keď monitor zachytí hluk či pohyb
• Okamžitá komunikácia s vaším dieťaťom cez smartfón
• Monitorovanie v reálnom čase so snímačom teploty a vlhkosti
• Zdieľanie monitorov s inými používateľmi smartfónu

Jednoduché, bezpečné a spoľahlivé
• Jednoduché nastavenie elektronického Wi-Fi strážcu detí pomocou kódu QR
• Šifrovanie obrazu pre bezpečné pripojenie
• Strážca detí a káble neobsahujú PVC a BFR
• S poprednou technológiou v oblasti cloudových riešení video obsahu iVideon



 Strážca detí s podporou Wi-Fi
Vychutnajte si úplný pocit istoty vďaka 
bezdrôtovému strážcovi detí In.Sight. Pripája sa 
k sieťam Wi-Fi 802.11 bgn. Umiestnite strážcu 
do detskej izby a budete môcť svoje bábätko 
kedykoľvek vidieť alebo počuť pomocou vášho 
smartfónu a tabletu.

Nepretržitý prenos zvuku
Bezdrôtový elektronický strážca detí 
s vysokým rozlíšením In.Sight prenáša zvuk 
neustále, dokonca aj vtedy, keď je váš smartfón 
uzamknutý, uložený v doku alebo sa nabíja.

Jednoduché nastavenie pomocou kódu 
QR
Nastavenie je vďaka aplikácii jednoduché. 
Aplikácia vygeneruje kód QR na nastavenia 
vašej domácej siete Wi-Fi. Pomocou kódu QR 
sa monitor automaticky spáruje s vašou sieťou 
Wi-Fi jednoducho a okamžite.

Šifrované priame pripojenie do siete

Bezdrôtový strážca detí In.Sight používa 
dôkladne zabezpečené šifrovanie, aby ste vždy 
mali zaručené maximálne súkromie. 
Bezdrôtový elektronický strážca detí In.Sight 

používa pri každom pripojení jedinečný 
šifrovací kľúč, čím sa postará a pripojenie s 
vysokou úrovňou zabezpečenia vždy, keď 
chcete vidieť svojich najbližších.

Režim nočného videnia

Režim nočného videnia vám umožní vidieť 
tváričku vášho bábätka aj potme. Zapne sa 
infračervené svetlo a strážca detí zaznamená 
zreteľné čiernobiele video aj v úplnej tme. 
Režim nočného videnia sa môže zapínať a 
vypínať automaticky alebo ho môžete nastaviť 
manuálne.

Bez obsahu PVC a BFR
Bezdrôtový strážca detí In.Sight s vysokým 
rozlíšením HD neobsahuje žiadne brómované 
samozhasínacie prísady (BFR) ani 
polyvinylchlorid (PVC). Spĺňa najprísnejšie 
bezpečnostné normy pre detské riady a je 
úplne vhodný pre deti, bezpečný a šetrný k 
životnému prostrediu.

Okamžitá komunikácia cez smartfón
Vďaka bezdrôtovému elektronickému 
strážcovi detí s vysokým rozlíšením In.Sight sa 
môžete svojmu dieťaťu prihovárať 

kedykoľvek. Stačí stlačiť tlačidlo „talk“ na 
vašom smartfóne a zaspievať mu uspávanku. 
Potom môžete sledovať, ako pri vašom 
upokojujúcom hlase zaspáva.

Režim viacerých používateľov
Používajte strážcu detí spolu so svojím 
partnerom, rodinou, priateľmi alebo aj 
s pestúnkou. Aplikácia vám umožňuje používať 
strážcu detí naraz s dvomi ďalšími 
používateľmi, ktorí budú mať tiež prístup 
k videu a zvuku prostredníctvom svojho 
smartfónu. Ak svoju aplikáciu inovujete na 
vyššiu verziu, môžete strážcu detí používať 
naraz až so 16 používateľmi.

Upozornenia na hluk alebo pohyb
Nikdy sa nedá s istotou predpovedať, kedy sa 
vášmu bábätku môže niečo stať. Bezdrôtový 
elektronický strážca detí s vysokým rozlíšením 
In.Sight ho však bude neustále strážiť 
prostredníctvom nastaviteľnej funkcie detekcie 
hluku a pohybu. Keď strážca detí zaznamená 
pohyb alebo zvuk, automaticky dostanete 
oznámenie na váš smartfón.

Snímač teploty a vlhkosti
Snímače teploty a vlhkosti na bezdrôtovom 
elektronickom strážcovi detí s vysokým 
rozlíšením In.Sight zobrazia teplotu a úroveň 
vlhkosti vo vašom smartfóne. Snímač vlhkosti 
meria úroveň vlhkosti, napríklad dokáže 
rozpoznať suchý vzduch, ktorý môže 
podráždiť hrdlo dieťaťa. Aplikácia vás dokonca 
upozorní na príliš vysokú alebo nízku teplotu.
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Objektív a snímač
• Snímač: Obrazový snímač 720p pre HD video
• Clona: F2,8
• Režim zaostrenia: Pevný
• Senzor okolitého svetla: Áno, denný/nočný režim
• Nočný režim: Infračervený
• Ovládanie IR: cez aplikáciu
• Dosah IR: 4 metre

Kvalita videa
• Prúdový prenos v rozlíšení HD/VGA/QVGA: áno
• Rozlíšenie: HD (1280 x 720p) pri 30 sn./s
• Formáty: Komprimácia videa H.264
• Vyváženie bielej: Automatické vyváženie bielej
• Expozícia: Automatické ovládanie expozície

Vlastnosti
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
• Detekcia pohybu: áno
• Detekcia hluku: áno
• Základňa s možnosťou nastavenia smeru: áno
• Nočné videnie: áno
• Indikátor LED: áno
• Meranie teploty: –10 – 50 °C
• Meranie vlhkosti: 20 – 90 %

Softvér
• Názov aplikácie: InSightHD
• Inštalácia: cez aplikáciu
• Automatická aktualizácia aplikácie: áno
• Podporovaný systém: iOS 4.3 alebo novší, Android 

2.3 alebo novší

• Kompatibilita so zariadením iPad: iPad 2 a novší, 
iPad Air

• Kompatibilita s iPhone: iPhone 4S a novší
• Kompatibilita s iPod: iPod Touch 4. generácie 

a novší
• Kompatibilita s telefónmi so systémom Android: 

Philips odporúča telefóny s výkonom modelu 
Samsung Galaxy 3 alebo vyšším

Pribalené príslušenstvo
• Prídavný držiak na stenu: áno
• Sieťový adaptér USB: áno
• USB kábel: Áno, 2,5 m
• Skrutky/stenové ukotvenia: 1
• Stručná príručka spustenia: áno

Vstup a výstup
• Audio: 2-pásmový, obojsmerná komunikácia pre 

rodičov
• Mikrofón: Vysokocitlivý, Monofónny
• Zabudovaný reproduktor: áno
• USB: Port Mini-USB

Minimálne požiadavky
• Internet: Pripojenie Wi-Fi, s rýchlosťou nahrávania 

minimálne 2 Mb/s

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 158 x 160 x 78 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 

66,2 x 104 x 66,2 mm
•
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* Sledovanie naživo prenášaného videa cez domácu sieť Wi-Fi 
pomocou bezdrôtového domáceho monitora In.Sight je bezplatné a 
neobmedzené. Sledovanie naživo prenášaného videa na diaľku (buď 
cez externú sieť Wi-Fi, alebo sieť 3G) je tiež bezplatné pre 
neobmedzený počet relácií, ale podlieha obmedzeniu 5 minút na 
jednu reláciu.

* Dlhšie doby relácií sledovania na diaľku a ostatné prémiové funkcie 
je možné zakúpiť cez aplikáciu. Zmena týchto podmienok vyhradená.

http://www.philips.com

