
USLYŠÍTE KAŽDÉ PÍPNUTÍ
MBP16 je digitální audio baby monitor značky Motorola. DECT technologie Vám dává klid
na duši s vědomím, že jeho signál je bezpečný, takže ostatní nemohou odposlouchávat.
MBP16 nabízí celou řadu funkcí a je snadno ovladatelný. Mezi klíčové funkce patří
sledování pokojové teploty a obousměrná komunikace. S Motorola MBP16 jste si jisti, že
uslyšíte každé pípnutí.

MBP16
Digitální audio baby monitor s 1,5” LCD



• Pokud je přímá viditelnost mezí rodičovskou a dětskou jednotkou.
Jakákoliv překážka mezi jednotkami výrazně sníží dosah.

MBP16

• Rodičovská jednotka
• Dětská jednotka
• Uživatelská příručka 
• Rychlý průvodce
• Nabíjecí baterie (Rodičovská jednotka):

400 mAh NiMh 2,4V
• Nabíjecí adaptér (Rodičovská jednotka):

6V DC 650 mA
• Napájecí adaptér (Dětská jednotka):

6V DC 650 mA

Reference EAN  (čárový kód) Počet balení 
v kartonu Rozměry produktu (cm) Rozměry dárkového 

balení (cm)
Hrubá váha 

produktu

Hrubá váha 
dárkového 

balení

Hrubá váha 
přepravného 

kartonu

MBP16 EU 1058026 5012786580268 6 š 11,6 x h 13,5 x v 12 š 15,8 x h 7x v 20 0,35 kg 0,54 kg 3,65 kg

Funkce Obsah balení

Logistické informace

• 1,5“ / 3,8 cm LCD displej s podsvícením
• DECT technologie bez rušení
• Bezpečné šifrování dat
• ECO režim
• Dosah až 300 metrů*
• Upozornění mimo dosah
• Vysoká citlivost mikrofonu
• Ovládání hlasitosti
• Vizuální indikátor hladiny akustického tlaku (LED)
• Sledování pokojové teploty
• Obousměrná komunikace
• Noční světlo na dětské jednotce
• Ukolébavky na dětské jednotce
• Nabíjecí baterie pro rodičovskou jednotku
• Upozornění na nízký stav baterie
• Spona na opasek na rodičovské jednotce
• Podpůrný stojan na rodičovské jednotce

Digitální audio baby monitor s 1,5” LCD

Vzhled a funkce zařízení mohou podléhat změnám bez předchozího
upozornění

Naše mezinárodní centrum podpory pomůže každému koncovému spotřebiteli ohledně dotazů či připomínek, záruk, podpory či služeb souvisejících s produkty 
Motorola:
+49 (0) 1805 938 802 (Evropa)
motorola-mbp@tdm.de
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