
 

Intercomunicador
inteligente para bebé

 
Com SafeConnect Technology

Para smartphone e tablet

Compatível com iOS e Android

Experimente a aplicação
gratuita agora

 

SCD860

Mantém-no ligado ao seu bebé onde quer que

esteja

Com SafeConnect Technology

O intercomunicador inteligente permite que os membros da família zelem pelo

seu bebé, onde quer que estejam. A aplicação alterna automaticamente entre

redes e optimiza a qualidade de áudio e vídeo, garantindo uma melhor ligação

ao seu bebé.

SafeConnect Technology

Funciona em todas as redes para uma ligação optimizada

Uma ligação segura e privada

Compatível com várias câmaras/utilizadores, convide a família

O desempenho de monitorização depende da ligação Wi-Fi

Basta utilizar o código QR para configurar e transferir a aplicação

Visão diurna e nocturna em qualidade HD até 720p

Modo de segundo plano com consumo de energia reduzido

Adaptado às suas necessidades

Personalize definições, monitorize como desejar

Uma selecção de canções de embalar para um sono calmo e satisfeito

Luz de presença multicolor para acalmar e adormecer o seu bebé

Função TalkBack reconfortante

Monitorizar e gravar a humidade e a temperatura do quarto

Fotografias instantâneas para capturar os momentos especiais do seu bebé
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Destaques

SafeConnect Technology

A aplicação Philips Avent Smart Baby Monitor

utiliza a tecnologia SafeConnect para funcionar

em várias redes disponíveis

(3G/4G/Wi-Fi). A aplicação adapta-se

automaticamente à largura de banda,

proporcionando-lhe a ligação ideal ao seu

bebé. Quando a qualidade da ligação à

Internet diminui, a aplicação ajusta

automaticamente a qualidade do áudio e

vídeo para poder continuar atento ao seu bebé.

Caso a ligação à Internet falhe, o

intercomunicador tenta estabelecer a ligação

novamente e informa-o se não for possível

voltar a ligar-se à rede.

Ligação segura e privada

A ligação é totalmente segura e privada. Pode

convidar família e amigos para ver o bebé,

onde quer que estejam. Máximo de 10 contas

no total com modo de privacidade para poder

decidir quem e quando pode ver a ligação. A

aplicação suporta até 10 câmaras, com 3

utilizadores simultâneos por câmara.

Conectividade de Wi-Fi

Tanto o intercomunicador como a aplicação

têm de estar ligados à Internet. O

intercomunicador estabelece a ligação à

Internet via Wi-Fi, o que torna o desempenho

do intercomunicador directamente dependente

do desempenho da sua ligação Wi-Fi.

Certifique-se de que o intercomunicador

inteligente Philips Avent Smart se encontra

próximo do router Wi-Fi, utilize um repetidor

de Wi-Fi ou um adaptador Powerline com Wi-

Fi integrado para intensificar o sinal junto do

intercomunicador. O seu dispositivo inteligente

pode ser ligado à Internet via 3G, 4G ou Wi-Fi,

permitindo-lhe zelar pelo seu bebé onde quer

que esteja.

Adaptado às suas necessidades

Todas definições e notificações para o

intercomunicador inteligente e a aplicação

podem ser totalmente personalizadas, para

que possa seleccionar e receber exactamente

o tipo de actualizações e com a frequência que

deseja. Além disso, pode configurar as

funcionalidades do mesmo sempre que

desejar. Quer seja, por exemplo, a cor da luz

de presença ou uma canção de embalar

específica.

Configuração simples

O intercomunicador inteligente Philips Avent

Smart é incrivelmente fácil de configurar. Basta

transferir a aplicação e utilizar o código QR na

aplicação para ligar a câmara à sua rede Wi-Fi

local. A aplicação inclui um guia do utilizador

para a primeira utilização, que irá ajudá-lo e

entender os botões e as funcionalidades da

aplicação.

Visão diurna e nocturna

Veja e ouça o seu bebé durante o dia e a

noite. A câmara oferece uma qualidade

superior de áudio e vídeo, com visão diurna e

nocturna em HD até 720p. A cores durante o

dia e a preto e branco por infravermelhos

durante a noite.

Audição em segundo plano

Pode utilizar a aplicação tanto activamente em

primeiro plano, como em segundo plano

enquanto utiliza o seu telemóvel ou tablet para

outras tarefas. No modo de segundo plano, a

aplicação terá um consumo de energia

reduzido, mas irá mantê-lo informado sobre

quando o seu bebé começa chorar. Assim

saberá quando o seu bebé começa chorar,

mesmo quando estiver a utilizar activamente

uma aplicação diferente.

Logótipo Verde da Philips

Os Produtos verdes da Philips podem reduzir

os custos, o consumo energético e as

emissões de CO2. Como? Estes proporcionam

uma melhoria ambiental significativa numa ou

em várias das vertentes ecológicas da Philips -

eficiência energética, embalagem, substâncias

perigosas, peso, reciclagem e eliminação e

fiabilidade da vida útil.
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Especificações

Inclui

Intercomunicador inteligente para bebé

Suporte de parede

Adaptador

Características

Intercomunicador com várias câmaras: 10

Vários utilizadores: 3 em simultâneo

Modo nocturno automático: Infravermelhos

Monitorização de humidade: 10% a 80% de

humid. rel.

Histórico da humidade: Últimas 24 horas

Monitorização da temperatura: 0 °C - 40 °C

Histórico da temperatura: Últimas 24 horas

Canções de embalar: 10

Luz de presença: Multicolor

Visão diurna e nocturna

Função TalkBack

Fotografia instantânea

Configuração fácil com código QR

Audição em segundo plano

Detecção de ruído: Definição de limites

variáveis

Ângulo de visualização ajustável

Zoom digital e deslocamento: Sim, na

aplicação

Potência

Voltagem: 100-240 V

Frequência efectiva: 50-60 Hz

Qualidade de vídeo

Resolução: até 720p HD (1280 x 720)

Codec de vídeo: H.264

Equilíbrio dos brancos: Automático

Exposição: Automático

Câmaras

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

incompatível com 5 GHz)

Sensor: Sensor de câmara de 1,3 megapixéis

Modo de focagem: Fixo

Alcance de focagem: 0,2 a 3 metros

Ângulo de visualização: Horizontal a 57,7°,

Vertical a 44,9°

Sensor de luz ambiente

Abertura: F2.8

Software

Instalação: Através da Apple App Store ou da

Google Play Store

Actualização automática da aplicação:

Actualização automática do firmware da

câmara

Compatibilidade Android: versão 4.1 e superior

(telemóvel/tablet)

Compatível com iPad: Versão iOS7 e superior,

iPad 2 e mais recentes

Compatibilidade com iPhone: Versão iOS7 e

superior, iPhone 4S e mais recentes

Compatível com iPod: Versão iOS7 e superior,

iPod touch de 5.ª geração e mais recentes
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