
 

Intelligens bébiőr

 
Okostelefonhoz és táblagéphez

iOS és Android kompatibilis

Próbálja ki most

 

SCD860

Bárhol legyen is, gyermekével folyamatosan

kapcsolatban marad

Az Intelligens babaőr lehetővé teszi, hogy Ön és szerettei szem előtt tartsák

gyermekét, bárhol is tartózkodnak. Az alkalmazás lehetővé teszi a hálózatok

közötti váltást, és optimalizálja az audió- és videóminőséget a legjobb kapcsolat

megteremtéséhez.

Biztonságos, személyes kapcsolat

Több kamerát/megtekintőt támogat, hogy Ön bevonhassa szeretteit is

A felügyeleti teljesítmény a Wi-Fi kapcsolattól függ

Csak használja a QR-kódot az alkalmazás telepítéséhez és letöltéséhez

Akár 720p felbontású, HD képminőség éjjel-nappal

Az Ön igényeihez igazítva

Igazítsa saját igényeihez a beállításokat, figyelje gyermekét úgy, ahogy szeretné

Válogatott altatódalok a nyugodt és pihentető alváshoz

Többszínű éjszakai fény gyermeke álomba ringatásához

Megnyugtató TalkBack funkció
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Fénypontok

Biztonságos, személyes kapcsolat

A kapcsolat teljesen biztonságos és privát.

Bevonhatja szeretteit, összesen akár 10 fiókra

kiterjedően, hogy ők is figyelhessenek a

babára, függetlenül attól, hogy Ön, illetve ők

hol tartózkodnak. Az alkalmazás legfeljebb 10

kamerát támogat, kameránkénti 3 egyidejű

megtekintővel.

Wi-Fi kapcsolat

A figyelőegységnek és az alkalmazásnak

egyaránt csatlakoznia kell az internethez. A

figyelőegység Wi-Fi kapcsolaton keresztül

csatlakozik az internethez, így teljesítménye

közvetlenül az Ön Wi-Fi kapcsolatának

teljesítményétől függ. Kérjük, ügyeljen rá, hogy

a Philips Avent intelligens bébiőr közel

helyezkedjen el a Wi-Fi útválasztóhoz, vagy

pedig használjon Wi-Fi jelismétlőt / beépített

Wi-Fi kapcsolattal rendelkező powerline

adaptert, hogy a figyelőegység közelében

növelhesse a Wi-Fi jel erősségét.

Okoskészülékét 3G, 4G vagy Wi-Fi hálózaton

keresztül csatlakoztathatja az internethez, ami

lehetővé teszi, hogy bárhonnan figyelemmel

kísérhesse kisgyermekét.

Az Ön igényeihez igazítva

Úgy és akkor állíthatja be a termékfunkciókat,

ahogy Ön szeretné. Legyen szó akár az

éjszakai fény színéről vagy egy adott

altatódalról.

Egyszerű telepítés

A Philips Avent intelligens bébiőrt hihetetlenül

egyszerű telepíteni. Csak töltse le az

alkalmazást, és használja a benne lévő QR-

kódot, hogy a kamerát az Ön helyi Wi-Fi

hálózatához csatlakoztathassa. Az

alkalmazáshoz az első üzembevételt

megkönnyítő útmutató is tartozik, mely segíti

Önt, és ismerteti Önnel az alkalmazás

gombjait és funkcióit.

Éjjel-nappal működő kijelző

Nézze és hallgassa kisbabáját éjjel-nappal. A

kamera kiemelkedő minőségű audio- és

videoélményt nyújt, akár 720p felbontású, HD

éjjel-nappali képpel. Gazdag színek nappal, és

infravörös fekete-fehér kép éjszaka.

Megnyugtató altatódalok

Segítse elő gyermeke álomba ringatását a 10

megnyugtató altatódal valamelyikének

lejátszásával. Indítsa el az altatódalokat

közvetlenül a babaszobában lévő kamerán

keresztül, vagy pedig kezelje őket távolról az

alkalmazással. Kiválaszthatja, melyik dalt

mikor játssza le.

Többszínű éjszakai fény

A többszínű éjszakai fény segítségével

visszafogott, megnyugtató atmoszférát

teremthet, ami álomba ringatja gyermekét.

Kapcsolja be az éjszakai fényt közvetlenül a

babaszobában lévő kamerán keresztül, vagy

kezelje távolról az alkalmazással.

Kiválaszthatja a fény színét, és időzítőt is

beállíthat, hogy a fény meghatározott

időpontban jelenjen meg.

TalkBack

Csendesítse le és nyugtassa meg kisbabáját

saját hangjával az alkalmazás segítségével,

bárhol is legyen éppen.

Philips Green embléma

A Philips Green termékei csökkenthetik a

költségeket, az energiafelhasználást és a

széndioxid-kibocsátást. Hogyan? Lényegesen

környezetbarátabb megoldásokat kínálnak a

Philips Green fókuszterületein -

energiahatékonyság, csomagolás, veszélyes

anyagok, tömeg, újrahasznosítás és selejtezés,

megbízható működés a termék egész

élettartama alatt.
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Műszaki adatok

A következőt tartalmazza:

Intelligens bébiőr

Falra szerelés

adapter

Jellemzők

Több kamera nézhető: 10

Több megtekintő: Egyidejűleg 3

Automatikus éjszakai üzemmód: Infravörös

Megnyugtató altatódalok: 10

Éjszakai fény: Többszínű

Éjjel-nappal működő kijelző

Beszéd funkció

Egyszerű telepítés QR kód segítségével

Állítható szögtartomány

Digitális nagyítás és pásztázás: Igen, a

funkció az alkalmazásban elérhető

Energiaellátás

Feszültség: 100–240 V

Névleges frekvencia: 50–60 Hz

Videóminőség

Felbontás: akár 720p HD (1280 x 720)

Videokodek: H.264

Fehéregyensúly: Automatikus

Expozíció: Automatikus

kamerák

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

kompatibilis 5 GHz-cel)

Érzékelő: 1,3 megapixeles kameraérzékelő

Fókusz üzemmód: Rögzített

Fókuszhossz: 0,2 - 3 méter

Látószög: Fekvő 57,7°, Álló 44,9°

Környezetifény-érzékelő

Rekesznyílás: F2,8

Szoftver

Telepítés: az Apple App store-ból vagy a

Google Play áruházból

Automatikus alkalmazásfrissítés: A kamera

firmware automatikus frissítése

Android-kompatibilis: 4.4-es és újabb verziók

(mobiltelefon/táblagép)

iPad kompatibilitás: iOS9 és újabb verziók,

valamint iPad 2 és újabb típusok

iPhone kompatibilitás: iOS9 és újabb verziók,

valamint iPhone 4S és újabb típusok

iPod kompatibilitás: iOS9 és újabb verziók,

valamint 5. generációs iPodTouch és újabb

típusok
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