
 

Den smarte
babyvakten fra Philips

 
Appstyrt (fungerer på iOs,
Android)

Enkel installering via QR-kode i
appen

Optimal tilkobling uten
forsinkelse

Prøv appen helt gratis nå

 

SCD860

Forbinder deg med barnet ditt, uansett hvor du

befinner deg!

Med SafeConnect-teknologi

Den smarte Babyvakten fra Philips er en appstyrt babyvakt som gir deg sikker og

pålitelig overvåking av barnet ditt, uansett hvor du er i huset – eller i verden. Du

kan bruke telefonen som vanlig, appen ligger åpen i bakgrunnen slik at du får en

melding på telefonen hvis barnet gir lyd fra seg, dermed har du kontinuerlig

oversikt. Du får alle disse støttefunksjonene: vuggeviser, nattlys samt overvåking

og loggføring av luftfuktighet og temperatur. uGrow benytter den mest innovative

teknologien for å gi barnet ditt en trygg og sikker start i livet!

SafeConnect Technology

Fungerer på tvers av nettverk med svært pålitelig forbindelse

En sikker og privat kobling

Støtter flere kameraer/seere. Inviter dine kjære

Ytelsen til monitoren avhenger av Wi-Fi-tilkoblingen

Bruk QR-koden til å sette opp og laste ned appen

Oversikt dag og natt med opptil 720p HD-kvalitet

Bakgrunn-modus med redusert strømforbruk

Tilpasset dine behov

Tilpass innstillingene, se babyen slik du ønsker

Utvalgte vuggesanger for rolig, tilfreds søvn

Nattlys med flere farger hjelper babyen i søvn

Beroligende prat-funksjon

Overvåking og loggføring av rommets luftfuktighet og temperatur

Ta bilder for å fange de spesielle øyeblikkene til babyen



Den smarte babyvakten fra Philips SCD860/01

Høydepunkter

SafeConnect Technology

Babymonitoren uGrow Smart tar i bruk

SafeConnect-teknologi for å fungere på tvers av

nettverk, og den finner riktig båndbredde

automatisk for å opprettholde god forbindelse

til babyen. Monitoren krever Internett-tilkobling

og er kompatibel med iOS7/Android 4.1 og

nyere (Appen fungerer ikke hvis du har Android

6.0. Hvis du allerede har kjøpt uGrow og

opplever problemer, vennligst ring: 22 97 19

50). Wi-Fi-signalet falder i styrke, når

afstanden mellem kameraet og Wi-Fi-routern

øges, og/eller når objekter blokerer signalet.

For at opnå optimal ydeevne skal uGrow Smart

Baby-kameraet og Wi-Fi-routeren placeres i

nærheden af hinanden. Alternativt kan du

placere en Wi-Fi-forstærker tæt på kameraet

for at øge signalstyrken.

Sikker og privat kobling

Tilkoblingen er helt sikker og privat. Du kan

invitere dine kjære til å se babyen, uansett hvor

de er. Opptil ti kontoer kan koble seg til og

med modus for private øyeblikk, slik at du kan

bestemme om og når andre kan se. Appen

støtter opptil ti kameraer med tre seerne per

kamera samtidig.

Wi-Fi-tilkobling

Både monitoren og appen må være koblet til

Internett. Monitoren kobles til Internett via Wi-

Fi , noe som gjør at ytelsen til skjermen

avhenger av ytelsen til Wi-Fi-tilkoblingen.

Kontroller at Philips Avent Smart-

babymonitoren er plassert innenfor Wi-Fi-

ruterens rekkevidde. Alternativt kan du bruke en

Wi-Fi-forsterker eller en Powerline-adapter

med innebygd Wi-Fi i nærheten av monitoren

for å forsterke signalstyrken. Du kan koble

smartenheten til Internett enten via 3G, 4G eller

Wi-Fi , slik at du kan følge med på babyen

uansett hvor du er.

Tilpasset dine behov

Alle innstillinger og varsler for den smarte

babymonitoren og appen kan tilpasses, slik at

du selv velger hvilke oppdateringer du mottar,

og hvor ofte du får dem. I tillegg kan du stille

produktfunksjoner hvordan og når du vil. Du

kan for eksempel velge fargen på nattlyset

eller en bestemt vuggevise.

Enkelt oppsett

Babymonitoren Philips Avent Smart er utrolig

enkel å konfigurere. Last ned appen, og bruk

QR-koden i appen til å koble kameraet til Wi-

Fi-hjemmenettverket. Appen har en

brukerveiledning for første gangs bruk, slik at

du får støtte og forklaring på knapper og

funksjoner i appen.

Oversikt dag og natt

Se og hør babyen din hele døgnet. Kameraet

har enestående lyd- og bildekvalitet med

opptil 720p HD-kvalitet. Fulle farger om dagen

og infrarødt svart-hvitt om natten.

Lytting i bakgrunnen

Du kan bruke appen enten aktivt i forgrunnen,

eller ha den i bakgrunnen mens du bruker

telefonen eller nettbrettet til andre ting. I

bakgrunnmodusen bruker appen mindre strøm,

men holder deg likevel informert hvis babyen

begynner å gråte. Da vet du når babyen gråter

selv om du bruker en annen app.

Philips' grønne logo

Philips' grønne produkter kan redusere

kostnader, energiforbruk og CO2-utslipp.

Philips tilbyr en betydelig miljøforbedring på

ett eller flere av de grønne nøkkelområdene –

energieffektivitet, emballasje, farlige

materialer, vekt, resirkulering og kassering og

pålitelig drift gjennom hele levetiden.



Den smarte babyvakten fra Philips SCD860/01

Spesifikasjoner

Følgende er inkludert:

Smart babymonitor

Veggmontering

Adapter

Funksjoner

Overvåke flere kameraer: 10

Flere seere: Tre samtidig

Automatisk nattmodus: Infrarød

Overvåking av luftfuktighet: 10–80 % relativ

luftfuktighet

Logg over luftfuktighet: Siste 24 timer

Overvåking av temperatur: 0–40 °C

Logg over temperatur: Siste 24 timer

Beroligende vuggesanger: 10

Nattlys: Flere farger

Oversikt dag og natt

Beroligende prat-funksjon

Foto

Enkel konfigurasjon med QR-kode

Lytting i bakgrunnen

Støyregistrering: Variabel terskeltinnstilling

Justerbar visningsvinkel

Digital zooming og panorering: Ja, i

appfunksjonen

Drift

Spenning: 100–240 V

Nominell frekvens: 50–60 Hz

Videokvalitet

Oppløsning: opptil 720p HD (1280 x 720)

Videokodek: H.264

Hvitbalanse: Automatisk

Eksponering: Automatisk

Kameraer

Kamera med Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz,

ikke kompatibel med 5 GHz)

Sensor: Kamerasensor med 1,3 megapiksler

Fokusmodus: Fast

Fokuslengde: 0,2–3 meter

Visningsvinkel: Liggende 57,7°, Stående 44,9°

Lyssensor for omgivelsene

Blenderåpning: F 2,8

Programvare

Installasjon: via Apple App Store eller Google

Play Butikk

Automatisk app-oppdatering: Automatisk

oppdatering av kamerafastvare

Android-kompatibilitet: versjon 4.1 og nyere

(telefon/nettbrett)

iPad-kompatibilitet: versjon iOS7 og nyere,

iPad 2 og nyere

iPhone-kompatibilitet: versjon iOS7 og nyere,

iPhone 4S og nyere

iPod-kompatibilitet: versjon iOS7 og nyere,

iPod Touch femte generasjon og nyere
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