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Nejspolehlivější chytrá chůvička Philips
S technologií SafeConnect

Chytrá dětská chůvička uGrow automaticky přepíná mezi sítěmi a optimalizuje

kvalitu zvuku a videa, aby zajistila nepřerušované spojení s dítětem, i když zrovna

používáte telefon k jiným účelům.

Technologie SafeConnect

Funguje ve všech sítích a poskytuje to nejspolehlivější připojení

Zabezpečené a soukromé připojení

Podporuje až 10 kamer a 3 paralelní sledování

Rozlišení v kvalitě až 720p HD pro denní a noční sledování

Možnost snadno vypnout všechny sledující a zajistit soukromí

Poslech na pozadí s omezením vybíjení baterie

Nastavení a stažení aplikace provedete snadno pomocí kódu QR

Nastavení podle vlastních potřeb

Upravte si nastavení sledování podle svého

Sledování a nahrávání vlhkosti a teploty v místnosti

Výběr ukolébavek pro klidný a spokojená spánek

Barevné noční světlo ukonejší vaše dítě ke spánku

Uklidňující funkce zpětného hovoru

Rychlý snímek pro zachycení výjimečných okamžiků života dítěte
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Přednosti

Technologie SafeConnect

Chytrá elektronická chůva uGrow využívá

technologii SafeConnect a funguje napříč

sítěmi: automaticky nastaví příslušnou šířku

pásma, aby zajistila vysoce kvalitní spojení

s vaším dítětem. Elektronická chůva stále

obnovuje připojení a pokud to není možné,

ihned vás upozorní. Automaticky upraví zvuk a

obraz podle sítě, nevybíjí baterii a funguje i

v případě, že používáte telefon k jiným účelům.

Elektronická chůva vyžaduje připojení

k internetu a je kompatibilní se systémem

iOS7/Android 4.1 a novějším. Podporuje

všechny funkce, které od tohoto výrobku

očekáváte: ukolébavky, noční světlo, sledování

a nahrávání vlhkosti a teploty.

Poslech na pozadí a aplikace

Chytrá elektronická chůva uGrow funguje

společně s aplikací, kterou můžete snadno

stáhnout do svého zařízení a spojit sledování

s celou řadou podpůrných nástrojů, jako je

například monitoring prostředí a utišení dítěte.

Aplikace bude vaše dítě dále sledovat a

poskytne vám náhledy a data i v případě, že

použijete telefon k jiným účelům, a nevybije

přitom baterii.

Zabezpečené a soukromé připojení

Připojení k elektronické chůvě je kompletně

zabezpečené a soukromé. Nabízí podporu až

10 kamer, a sledovat mohou současně 3 osoby

(včetně vás), ať se nacházejí kdekoli na světě.

Nastavení podle vlastních potřeb

Veškerá nastavení a upozornění chytré

elektronické chůvy a aplikace lze plně

přizpůsobit, takže si můžete zvolit příjem

aktualizací přesně tak často a v podobě, jakou

požadujete.

Vlhkost a teplota

Chytrá elektronická chůva uGrow je vybavena

vestavěným snímačem, který sleduje a nahrává

vlhkost, teplotu a zvuk v pokoji dítěte.

Navíc můžete také přizpůsobit prahové hodnoty

vlhkosti, teploty a zvuku, což vám umožní

vytvořit a udržovat to nejlepší prostředí pro

zdravý spánek. Je to jen jeden ze způsobů,

kterým vám chytrá elektronická chůva uGrow

poskytne více údajů a náhledů do zdravého

vývoje vašeho dítěte.

Denní i noční sledování

Dívejte se na své dítě ve dne v noci. Chytrá

elektronická chůva nabízí vynikající kvalitu

rozlišení až 720p HD pro denní i noční

sledování. Ve dne v plnobarevném a v noci

v infračerveném černobílém zobrazení.

Uklidňující ukolébavky

Pomozte ukonejšit dítě ke spánku přehrávání

různých ukolébavek. Můžete je zapnout pomocí

elektronické chůvy přímo v dětském pokoji

nebo dálkově pomocí aplikace v chytrém

zařízení.

Barevné noční světlo

Pomocí barevného nočního světla můžete

vytvořit příjemné a uklidňující prostředí, které

ukonejší dítě ke spánku. Můžete je zapnout

pomocí elektronické chůvy přímo v dětském

pokoji nebo dálkově pomocí aplikace v chytrém

zařízení. Doba svícení závisí na vaší volbě.
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Specifikace

Co je součástí

Chytrá elektronická chůva: Ano

Držák na zeď: Ano

Adaptér: Ano

Funkce

Více kamer: 10

Více sledujících: 3 současně

Automatický noční režim: Infračervené

Sledování vlhkosti: 10% RV až 80% RV

Historie vlhkosti: Posledních 24 hodin

Sledování teploty: 0 °C až 40 °C

Historie teploty: Posledních 24 hodin

Uklidňující ukolébavky: 10

Noční světlo: Barevná

Funkce zpětného hovoru: Ano

Snímek: Ano

Snadné nastavení pomocí kódu QR: Ano

Poslech na pozadí: Ano

Detekce hluku: Proměnlivé nastavení prahové

hodnoty

Nastavitelný úhel pro sledování: Ano

Digitální zoom a procházení: Ano

Spotřeba

Napětí: 100-240 V

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

kompatibilní s 5 GHz)

Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz

Kvalita videa

Přenos HD/VGA/QVGA: Ano

Rozlišení: 720p HD (1280*720)

Video kodek: H.264

Vyvážení bílé: Automatické

Expozice: Automatické

Kamera

Snímač: Snímač kamery 1,3 megapixelu

Režim zaostření: Pevný

Ohnisková vzdálenost: 0,2 až 3 metry

Úhel sledování: Na šířku 57,7°, Na výšku 44,9°

Senzor okolního osvětlení: Ano

Digitální zoom: 2x

Clona: F2,8

Software

Instalace: prostřednictvím aplikací

Automatická aktualizace aplikací: Ano

Kompatibilita telefonu se systémem Android:

Verze 4.1 a novější

Kompatibilita se zařízením iPhone: Verze

iOS7 a novější, iPhone 4S a novější

Kompatibilita s iPadem: Verze iOS7 a novější,

iPad 2 a novější

Kompatibilita se iPodem: Verze iOS7 a

novější, iPod Touch 5. generace a novější
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