
 

Inteligentná detská
pestúnka

 
Pre smartfón a tablet

Kompatibilné so systémami iOS
a Android

Vyskúšajte bezpl. aplikáciu ešte
dnes

 

SCD860

Zostaňte v spojení so svojím dieťaťom,

nech ste kdekoľvek

Inteligentná detská pestúnka umožňuje vám a vašim najbližším dohliadať na dieťa,

nech ste kdekoľvek. Aplikácia umožňuje automatické prepínanie medzi sieťami

a optimalizuje kvalitu obrazu a zvuku, aby ste boli s dieťaťom v dokonalom

kontakte.

Bezpečné a súkromné pripojenie

Podporuje viacero kamier/divákov, pozvite svojich blízkych

Výkon monitora závisí od pripojenia Wi-Fi

Jednoducho použite kód QR na nastavenie a prevzatie aplikácie

Kvalita denného a nočného videnia vo vysokom rozlíšení až 720 pixelov

Prispôsobená vašim potrebám

Prispôsobte si nastavenia sledovania podľa svojich potrieb

Výber uspávaniek na tichý a spokojný spánok

Viacfarebné nočné svetlo na uspatie dieťaťa

Funkcia komunikácie s dieťaťom pre dokonalý pocit istoty
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Hlavné prvky

Bezpečné a súkromné pripojenie

Pripojenie je úplne bezpečné a súkromné.

Môžete pozvať aj svojich blízkych, aby sa

pripojili k sledovaniu, a to odkiaľkoľvek. Máte

možnosť využiť až 10 účtov. Aplikácia

podporuje 10 kamier, pričom jednu kameru

môžu súčasne sledovať najviac 3 diváci.

Pripojenie Wi-Fi

Monitor aj aplikácia musia byť pripojené

k internetu. Monitor sa k internetu pripája cez

Wi-Fi, takže jeho výkon priamo závisí od

výkonu pripojenia Wi-Fi. Dbajte na to, aby

bola inteligentná detská pestúnka Philips

Avent umiestnená čo najbližšie k smerovaču

Wi-Fi, prípadne na zvýšenie intenzity signálu

Wi-Fi v blízkosti monitora použite zosilňovač

Wi-Fi signálu/silnoprúdový adaptér

s integrovaným Wi-Fi. Vaše inteligentné

zariadenie sa môže pripájať na internet cez

siete 3G, 4G alebo Wi-Fi a umožňuje vám

dozerať na vaše dieťa odkiaľkoľvek.

Prispôsobená vašim potrebám

Funkcie produktu môžete nastaviť ako a na

kedy chcete. Či už je to napríklad farba

nočného osvetlenia, alebo konkrétna

uspávanka.

Jednoduché nastavenie

Inteligentná detská pestúnka Philips Avent sa

neuveriteľne jednoducho nastavuje. Stačí

stiahnuť aplikáciu, ktorá obsahuje QR kód na

pripojenie kamery k lokálnej sieti Wi-Fi.

Súčasťou aplikácie je aj návod na prvé

použitie, v ktorom nájdete pomoc a vysvetlenia

tlačidiel a funkcií aplikácie.

Denné a nočné videnie

Dieťa môžete vidieť a počuť vo dne aj v noci.

Kamera ponúka vynikajúcu kvalitu videa

a zvuku spolu s denným a nočným videním

v rozlíšení až 720 pixelov. Plnofarebne cez deň

a čiernobielo v infračervenom režime v noci.

Upokojujúce uspávanky

Utíšte svoje dieťatko pred spánkom pomocou

10 upokojujúcich uspávaniek. Uspávanky

môžete prehrať priamo cez kameru v detskej

izbe alebo ich môžete ovládať na diaľku cez

aplikáciu. Môžete vybrať, kedy sa ktoré piesne

prehrajú.

Viacfarebné nočné svetlo

Pomocou viacfarebného nočného osvetlenia

môžete vytvoriť vľúdnu upokojujúcu atmosféru,

vďaka ktorej vaše dieťa ľahšie zaspí.

Osvetlenie môžete zapnúť priamo cez kameru

v detskej izbe alebo ho môžete ovládať na

diaľku cez aplikáciu. Môžete vybrať farbu

osvetlenia a pomocou časovača nastaviť, kedy

bude osvetlenie zapnuté.

Komunikácia s dieťaťom

Utíšte a upokojte dieťa svojím vlastným hlasom

odkiaľkoľvek pomocou aplikácie.

Logo Philips Green

Ekologické výrobky značky Philips pomáhajú

znižovať náklady, spotrebu energie a

emisie CO2. Akým spôsobom? Ponúkajú

významný environmentálny prínos v jednej

alebo viacerých hlavných oblastiach

ekologických priorít spoločnosti Philips –

energetická efektívnosť, balenie, nebezpečné

látky, hmotnosť, recyklovanie a likvidácia, ako

aj spoľahlivosť počas celej doby životnosti.
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Technické údaje

Čo je súčasťou balenia

Inteligentná detská pestúnka

Držiak na stenu

Adaptér

Vlastnosti

Monitor viacerých kamier: 10

Viacero divákov: 3 súčasne

Automatický nočný režim: Infračervené

pripojenie

Upokojujúce uspávanky: 10

Nočné svetlo: Viacfarebné

Denné a nočné videnie

Funkcia komunikácie s dieťaťom

Jednoduché nastavenie pomocou kódu QR

Nastaviteľný pozorovací uhol

Digitálne priblíženie a posúvanie obrazu: Áno,

funkcia v aplikácii

Príkon

Napätie: 100 - 240 V

Menovitá frekvencia: 50 – 60 Hz

Kvalita videa

Rozlíšenie: až 720p HD (1280 x 720)

Kodek videa: H.264

Vyváženie bielej: Automatická

Expozícia: Automatická

Kamery

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

nekompatibilné s 5 GHz)

Snímač: 1,3 megapixelový kamerový snímač

Režim zaostrenia: Pevný

Dĺžka zaostrenia: 0,2 – 3 metre

Zorný uhol: Na šírku 57,7°, Na výšku 44,9°

Snímač okolitého svetla

Clona: F2,8

Softvér

Inštalácia: cez obchod Apple App alebo

Google Play

Automatická aktualizácia aplikácie:

Automatická aktualizácia firmvéru fotoaparátu

Kompatibilita so systémom Android: verzia 4.4

a vyššia (telefón/tablet)

Kompatibilita so zariadením iPad: Verzia

systému iOS9 a vyššia, iPad 2 a novší

Kompatibilita s iPhone: Verzia systému iOS9

a vyššia, iPhone 4S a novší

Kompatibilita s iPod: Verzia systému iOS9

a vyššia, iPod Touch 5. generácie a novší
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