
 

Pametna otroška
varuška

 
Za pametni telefon in tabl.
računalnik

Združljivo z iOS in Android

Preizkusite brezplačno
aplikacijo

 

SCD860

Povezava z otrokom, kjerkoli

ste
S pametno otroško varuško lahko vi in vaši najdražji bdite nad malčkom, kjerkoli

ste. Aplikacija vam omogoča preklapljanje med omrežji ter optimira kakovost

zvoka in videa za najboljšo povezavo z otrokom.

Varna in zasebna povezava

Podpira več kamer/gledalcev, zato lahko povabite najbližje

Kakovost nadzora je odvisna od povezave Wi-Fi

S kodo QR enostavno nastavite in prenesite aplikacijo

Kakovost slike do 720p HD podnevi in ponoči

Prilagojeno za vaše potrebe

Prilagodite nastavitve in spremljajte, kot želite

Izbira uspavank za miren in zadovoljen spanec

Večbarvna nočna lučka mirno uspava otroka

Pomirjujoča funkcija TalkBack



Pametna otroška varuška SCD860/52

Značilnosti

Varna in zasebna povezava

Povezava je povsem varna in zasebna. Svoje

ljubljene lahko povabite k ogledu, ne glede na

to kje so. Ustvarite lahko do 10 računov.

Aplikacija podpira do 10 kamer, s po 3 gledalci

na kamero sočasno.

Povezava Wi-Fi

Otroška varuška in aplikacija morata imeti

vzpostavljeno internetno povezavo. Otroška

varuška jo vzpostavi prek povezave Wi-Fi, zato

je njeno delovanje odvisno od kakovosti

povezave Wi-Fi. Zagotovite, da je pametna

otroška varuška Philips Avent postavljena v

dosegu usmerjevalnika Wi-Fi, ali pa signal

Wi-Fi blizu otroške varuške okrepite s

ponavljalnikom Wi-Fi/vmesnikom Powerline. S

pametno napravo lahko vzpostavite internetno

povezavo 3G, 4G ali Wi-Fi in malčka zanesljivo

spremljate, kjerkoli ste.

Prilagojeno za vaše potrebe

Funkcije izdelka lahko nastavite tako kot želite,

kadar koli. Nastavite lahko na primer barvo

nočne lučke ali želeno uspavanko.

Enostavna nastavitev

Nastavitev pametne otroške varuške Philips

Avent je neverjetno enostavna. Prenesite

aplikacijo in z njeno kodo QR povežite kamero

v lokalno omrežje WiFi. Aplikacija vključuje

uporabniški priročnik za prvo uporabo, v

katerem so pojasnjeni gumbi in funkcije

aplikacije.

Dnevna in nočna vidljivost

Otroka vidite in slišite podnevi in ponoči.

Kamera podnevi in ponoči zagotavlja vrhunsko

kakovost zvoka in slike do 720p HD ter dnevni

in nočni vid. Podnevi snema barvno sliko,

ponoči pa v infrardeči črno-beli barvi.

Pomirjujoče uspavanke

Otroka nežno uspavajte z eno od 10

pomirjujočih uspavank. Uspavanke predvajajte

neposredno prek kamere v otroški sobi ali

oddaljeno z aplikacijo. Nastavite lahko katere

skladbe naj se predvajajo v določenem

trenutku.

Večbarvna nočna lučka

Z večbarvno nočno lučko ustvarite nežno in

pomirjujoče vzdušje, ki otroka ponese v

spanec. Nočno lučko vklapljajte neposredno

prek kamere v otroški sobi ali pa oddaljeno z

aplikacijo. Izberete lahko barvo svetlobe in

nastavite čas, kdaj se začne predvajati.

TalkBack

Otroka lahko z aplikacijo od koderkoli pomirite

s svojim glasom.

Zeleni logotip Philips

S Philipsovimi okolju prijaznimi izdelki lahko

zmanjšate stroške, porabo energije in izpuste

ogljikovega dioksida. Kako? Prinašajo

pomembno okoljevarstveno izboljšavo na

enem ali več področjih Philipsovega

prizadevanja za varovanje okolja – energijska

učinkovitost, embalaža, nevarne snovi, teža,

recikliranje in odlaganje ter zanesljivost

celotno življenjsko dobo.
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Specifikacije

Kaj vsebuje

Pametna otroška varuška

Stenski nosilec

Adapter

Značilnosti

spremljanje več kamer: 10

Več gledalcev: 3 istočasno

Samodejni nočni način: Infrardeča

Pomirjujoče uspavanke: 10

Nočna luč: Večbarvno

Dnevna in nočna vidljivost

Funkcija TalkBack

Enostavna nastavitev s kodo QR

Nastavljiv zorni kot

Digitalna povečava in obračanje: Da, v

aplikaciji.

Napajanje

Napetost: 100–240 V

Nazivna frekvenca: 50–60 Hz

Kakovost videa

Ločljivost: do 720p HD (1280 × 720)

Video kodek: H.264

Izravnava beline: Samodejno

Osvetlitev: Samodejno

Kamere

WiFi za kamero: 802.11 b/g/n (2,4 GHz, ni

združljivo s 5 GHz)

Senzor: Senzor kamere z 1,3 milijona slikovnih

pik

Način ostrenja: Fiksno

Goriščna razdalja: 0,2–3 metre

Vidni kot: Ležeče 57,7°, Pokončno 44,9°

Senzor za okoliško svetlobo

Zaslonka: F2.8

Programska oprema

Namestitev: Na voljo v spletnih trgovinah

Apple in Google Play.

Samodejno posodabljanje aplikacije:

Samodejna posodobitev vdelane programske

opreme kamere

Podpora za Android: različica 4.4 in novejša

(telefon/tablični računalnik)

Združljivo z iPad: Različica iOS9 in novejše,

iPad 2 in novejši

Združljivost s telefoni iPhone: Različica iOS9

in novejše, iPhone 4S in novejši

Združljivost s predvajalniki iPod: Različica

iOS9 in novejše, iPodTouch 5. generacije in

novejši
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