
 

Интелигентен бебефон

 
За смартфон и таблет

Съвместим с iOS и Android

Изпробвайте безплатното

приложение сега

 

SCD860

Свързва ви с вашето бебе,

където и да сте

Интелигентният бебефон позволява на вас и на близките ви да пазите мъничето си, където

и да се намирате. Приложението ви позволява да превключвате автоматично между

мрежите и оптимизира качеството на звука и видеото за най-добрата връзка с бебето ви

Сигурна и лична връзка

Поддържа няколко камери/наблюдатели, поканете близките си

Производителност на наблюдение, зависеща от Wi-Fi връзката

Просто използвайте QR кода, за да настроите и изтеглите приложението

До 720p HD качество за дневно и нощно виждане

Персонализиран за вашите нужди

Персонализирайте настройките, наблюдавайте така, какато желаете

Избор от приспивни песни за спокоен, доволен сън

Многоцветна нощна светлина за успокояване и приспиване на бебето ви

Успокояваща функция за обратна връзка с вашето бебче
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Акценти

Сигурна и лична връзка

Връзката е напълно сигурна и поверителна. Можете

да поканите и близките си да гледат, където и да сте

вие или те. Налични са общо 10 профила.

Приложението поддържа до 10 камери с 3-ма

наблюдатели едновременно на камера.

Wi-Fi връзка

Необходимо е и бебефонът, и приложението да са

свързани към интернет. Бебефонът се свързва с

интернет чрез Wi-Fi, което прави

производителността на бебефона директно зависима

от производителността на Wi-Fi връзката. Уверете

се, че интелигентният бебефон Philips Avent е

разположен в близост до Wi-Fi маршрутизатора, или

използвайте Wi-Fi усилвател/адаптер в мрежа с

интегриран Wi-Fi за усилване на Wi-Fi сигнала близо

до бебефона. Вашето смарт устройство може да

бъде свързано към интернет чрез 3G, 4G или Wi-Fi,

като ви позволява да наблюдавате мъничето си,

където и да сте.

Персонализиран за вашите нужди

Можете да настроите функциите на продукта както

и когато пожелаете. Независимо дали това е цветът

на нощната светлина, или специфична приспивна

песен.

Лесна настройка

Интелигентният бебефон Philips Avent е

изключително лесен за настройване. Просто

изтеглете приложението и използвайте QR кода в

приложението, за да свържете камерата към вашата

локална Wi-Fi мрежа. Приложението включва

ръководство за потребителя за използване за първи

път, което ще ви помага и ще обяснява бутоните и

функциите на приложението.

Дневно и нощно виждане

Виждайте и чувайте бебето си и през деня, и през

нощта. Камерата предоставя превъзходно качество

до 720p HD за дневно и нощно виждане.

Пълноцветно през деня и инфрачервено черно-бяло

през нощта.

Успокояващи приспивни песни

Помага на бебето ви да се унесе в сън, като

изпълнява една от 10-те успокояващи приспивни

песни. Включете приспивните песни директно чрез

камерата в стаята на бебето ви или ги регулирайте

от разстояние чрез приложението. Можете да

изберете кои песни да се изпълняват в даден

момент.

Многоцветна нощна светлина

Използвайте многоцветната нощна светлина, за да

създадете нежно успокояващо усещане, което ще

приспи бебето ви. Включете нощната светлина

директно чрез камерата в стаята на бебето ви или я

регулирайте от разстояние чрез приложението.

Можете да определите цвета на светлината или да

зададете таймер, за да решите кога да се включи.

Функция за обратна връзка с вашето бебе

Успокоявайте бебето си със звука на гласа си с

приложението, където и да сте.

Зеленото лого на Philips

Екологичните продукти на Philips могат да намалят

разходите, консумацията на енергия и емисиите на

въглероден диоксид. Как? Те предлагат значителни

екологичносъобразни подобрения в една или няколко

от "Зелените цели" на Philips – енергийна

ефективност, опаковки, опасни вещества, тегло,

рециклиране, изхвърляне и надеждност през целия

живот на продукта.
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Спецификации

Какво включва

Интелигентен бебефон

Конзола за стена

Адаптер

Характеристики

Няколко камери на монитора: 10

Няколко наблюдатели: 3 едновременно

Автоматичен нощен режим: Инфрачервена

Успокояващи приспивни песни: 10

Нощна светлина: Многоцветно

Дневно и нощно виждане

Функция за отговор

Лесна настройка чрез QR код

Регулируем зрителен ъгъл

Цифрово мащабиране и завъртане: Да, във

функцията на приложението

Захранване

Напрежение: 100 – 240 V

Номинална честота: 50 – 60 Hz

Видео качество

Разделителна способност: до 720 p HD (1280 x 720)

Видео кодек: H.264

Баланс на бялото: Автом.

Експонация: Автом.

Камери

Wi-Fi връзка на камерата: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz, не

е съвместима с 5 GHz)

Сензор: 1,3-мегапикселов сензор на камерата

Режим на фокусиране: Неподвижен

Фокусно разстояние: 0,2 - 3 метра

Зрителен ъгъл: Хоризонтално 57,7°, Вертикално 44,9°

Сензор за околна светлина

Апертура: F2.8

Софтуер

Инсталиране: през Apple App Store или Google Play

магазина

Автоматично актуализиране на приложението:

Автоматично актуализиране на фърмуера на камерата

Съвместимост с Android: версия 4.4 и по-нова

(телефон/таблет)

Съвместимост с iPad: Версия iOS 9 и по-нова , iPad 2

и по-нови

Съвместимост с iPhone: Версия iOS 9 и по-нова,

iPhone 4S и по-нови

Съвместимост с iPod: Версия iOS 9 и по-нова,

iPodTouch 5-то поколение и по-нови
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