
 

Bρεφικό μόνιτορ

 
Για smartphone και tablet

Συμβατό με iOS και Android

Δοκιμάστε τη δωρεάν εφαρμογή

τώρα

 

SCD860

Συνδεθείτε με το μωρό σας

όπου κι αν βρίσκεστε

Με το έξυπνο βρεφικό μόνιτορ, εσείς και οι αγαπημένοι σας θα μπορείτε να προσέχετε το

μικρό σας όπου κι αν βρίσκεστε. Με την εφαρμογή μπορείτε να εναλλάσσεστε μεταξύ δικτύων

και βελτιστοποιεί την ποιότητα της εικόνας και του ήχου, δημιουργώντας την καλύτερη

δυνατή σύνδεση ανάμεσα σ' εσάς και το μωρό σας.

Ασφαλής και ιδιωτική σύνδεση

Υποστηρίζει πολλές κάμερες/χρήστες, για να προσέχετε το μωρό σας μαζί με τους αγαπημένους

σας

Η απόδοση της παρακολούθησης εξαρτάται από τη σύνδεση Wi-Fi

Χρησιμοποιήστε απλώς τον κωδικό QR για να ρυθμίσετε και να κατεβάσετε την εφαρμογή.

Εικόνα όλο το 24ωρο με ποιότητα έως και 720p HD

Προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

Προσαρμόστε τις ρυθμίσεις παρακολούθησης όπως εσείς θέλετε

Μια σειρά από νανουρίσματα για ήρεμο, ευχάριστο ύπνο

Πολύχρωμο νυχτερινό φως που βοηθά το μωρό να ηρεμήσει και να κοιμηθεί

Λειτουργία αμφίδρομης ομιλίας που καθησυχάζει το μωρό
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Χαρακτηριστικά

Ασφαλής και ιδιωτική σύνδεση

Η σύνδεση είναι απόλυτα ασφαλής και ιδιωτική.

Μπορείτε να προσκαλέσετε τα αγαπημένα σας

πρόσωπα και να προσέχετε μαζί τους το μικρό σας,

από όπου κι αν βρίσκεστε εσείς ή εκείνοι.

Υποστηρίζονται έως και 10 λογαριασμοί συνολικά. Η

εφαρμογή υποστηρίζει έως και 10 κάμερες, με 3

ταυτόχρονες χρήστες ανά κάμερα.

Συνδεσιμότητα Wi-Fi

Το μόνιτορ και η εφαρμογή πρέπει να είναι

συνδεδεμένα στο διαδίκτυο. Επειδή το μόνιτορ

συνδέεται στο διαδίκτυο μέσω Wi-Fi, η απόδοση της

συσκευής εξαρτάται άμεσα από την απόδοση της

σύνδεσης Wi-Fi. Βεβαιωθείτε ότι το έξυπνο βρεφικό

μόνιτορ της Philips Avent βρίσκεται σε κοντινή

απόσταση από το δρομολογητή Wi-Fi ή

χρησιμοποιήστε έναν επαναλήπτη Wi-Fi/

προσαρμογέα Powerline με ενσωματωμένο Wi-Fi,

ώστε να αυξηθεί η ισχύς του σήματος κοντά στο

μόνιτορ. Μπορείτε να συνδέσετε την έξυπνη συσκευή

σας στο διαδίκτυο μέσω 3G, 4G ή Wi-Fi, ώστε να

προσέχετε το μικρό σας όπου κι αν βρίσκεστε.

Προσαρμοσμένο στις ανάγκες σας

Μπορείτε να ρυθμίσετε τις λειτουργίες του προϊόντος

όπως και όταν θέλετε. Για παράδειγμα, μπορείτε να

ρυθμίσετε το φως για το νυχτερινό φωτάκι ή ένα

συγκεκριμένο νανούρισμα.

Εύκολη ρύθμιση

Το έξυπνο βρεφικό μόνιτορ της Philips Avent

ρυθμίζεται πανεύκολα. Κατεβάστε απλώς την

εφαρμογή και χρησιμοποιήστε τον κωδικό QR για να

ρυθμίσετε την κάμερα στο δίκτυο Wi-Fi του σπιτιού

σας. Η εφαρμογή περιλαμβάνει έναν οδηγό χρήσης

που προσφέρει υποστήριξη και εξηγεί τα κουμπιά

και τις λειτουργίες της εφαρμογής.

Εικόνα όλο το 24ωρο

Δείτε και ακούστε το μωρό σας ημέρας και νύχτα. Η

κάμερα προσφέρει ανώτερο ήχο και ποιότητα

εικόνας έως και 720p HD όλο το 24ωρο. Την ημέρα

προβάλλει έγχρωμη εικόνα και τη νύχτα ασπρόμαυρη

μέσω υπερύθρων.

Καθησυχαστικά νανουρίσματα

Βοηθήστε το μωρό σας να ηρεμήσει και να κοιμηθεί

με μια σειρά από 10 χαλαρωτικά νανουρίσματα.

Ενεργοποιήστε τα νανουρίσματα απευθείας μέσω της

κάμερας στο δωμάτιο του μωρού σας ή χειριστείτε

τη συσκευή από απόσταση μέσω της εφαρμογής.

Μπορείτε να επιλέγετε ποια τραγούδια θα παίζουν

και σε ποια χρονική στιγμή.

Πολύχρωμο νυχτερινό φως

Το πολύχρωμο νυχτερινό φως δημιουργεί ένα ήρεμο

και χαλαρωτικό περιβάλλον που βοηθά το μωρό σας

να αποκοιμηθεί. Ενεργοποιήστε το νυχτερινό φως

απευθείας μέσω της κάμερας στο δωμάτιο του

μωρού σας ή χειριστείτε τη συσκευή από απόσταση

μέσω της εφαρμογής. Μπορείτε να ορίσετε το χρώμα

του φωτός και ένα χρονοδιακόπτη για να ρυθμίσετε

πότε θα ανάβει.

Λειτουργία αμφίδρομης ομιλίας

Ηρεμήστε και καθησυχάστε το μωρό σας με τον ήχο

της φωνής σας χρησιμοποιώντας την εφαρμογή,

όπου και αν βρίσκεστε.

Πράσινο λογότυπο της Philips

Τα πράσινα προϊόντα Philips μπορούν να μειώσουν

το κόστος, την ενεργειακή κατανάλωση και τις

εκπομπές CO2. Πώς; Προσφέρουν σημαντική

περιβαλλοντική βελτίωση σε έναν ή περισσότερους

από τους τομείς πράσινου ενδιαφέροντος της Philips:

ενεργειακή απόδοση, συσκευασία, επικίνδυνες

ουσίες, βάρος, ανακύκλωση και απόρριψη, δια βίου

αξιοπιστία.
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Προδιαγραφές

Τι περιλαμβάνεται

Bρεφικό μόνιτορ

Επιτοίχιο στήριγμα

Προσαρμογέας

Λειτουργίες

Παρακολούθηση πολλών καμερών: 10

Πολλοί χρήστες: 3 ταυτόχρονα

Αυτόματη νυχτερινή λειτουργία: Υπερύθρων

Καθησυχαστικά νανουρίσματα: 10

Νυχτερινό φως: Πολύχρωμο

Εικόνα όλο το 24ωρο

Λειτουργία αμφίδρομης ομιλίας

Εύκολη ρύθμιση με κωδικό QR

Ρυθμιζόμενη γωνία προβολής

Ψηφιακό ζουμ και μετατόπιση: Ναι, δυνατότητα

εντός εφαρμογής

Ρεύμα

Τάση: 100-240 V

Ονομαστική συχνότητα: 50-60 Hz

Ποιότητα βίντεο

Ανάλυση: έως και 720p HD (1280 x 720)

Κωδικοποίηση βίντεο: H.264

Ισορροπία λευκού: Αυτόματη

Έκθεση: Αυτόματη

Φωτογραφικές μηχανές

Κάμερα Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz, μη συμβατή με

5GHz)

Αισθητήρας: Αισθητήρας κάμερας 1,3 megapixel

Λειτουργία εστίασης: Διορθώθηκε

Εστιακή απόσταση: 0,2 - 3 μέτρα

Γωνία προβολής: Οριζόντια 57,7°, Κατακόρυφη 44,9°

Φωτοαισθητήρας περιβάλλοντος

Διάφραγμα: F2,8

Λογισμικό

Εγκατάσταση: μέσω Apple App Store ή Google Play

Store

Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών: Αυτόματη

ενημέρωση υλικολογισμικού κάμερας

Συμβατότητα Android: έκδοση 4.4 ή μεταγενέστερη

(τηλέφωνο/tablet)

Συμβατότητα με: Έκδοση iOS9 ή μεταγενέστερη, iPad

2 και νεότερα μοντέλα

Συμβατότητα με iPhone: Έκδοση iOS9 ή

μεταγενέστερη, iPhone 4S και νεότερα μοντέλα

Συμβατότητα με iPod: Έκδοση iOS9 ή μεταγενέστερη,

iPodTouch 5ης γενιάς και νεότερα μοντέλα
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