
Digitální video baby monitor s 3.5” 
displejem
MBP 36S

Vlastnosti

Motorola MBP36SC digitální video baby monitor vám umožní spolehlivé a zabezpečené 
sledování vašeho dítěte. Digitální technologie 2.4Ghz FHSS vám dává klid na duši s vědomím, 
že signál je zabezpečený tak, že nikdo nemůže odposlouchávat. Rodičovská jednotka s 
barevným 3.5” displejem umožňuje dálkové natáčení a naklápění kamery a infračervené 
noční vidění, které umožňuje dohlížení na dítě i při velmi nízké úrovni světla. Krystalově čistý 
obousměrný přenos zvuku vám umožní komunikovat s vaším dítětem jako když byste s ním 
byli v jedné místnosti. S chůvičkou Motorola MBP 36 SC máte možnost dívat se jak vaše dítě 
sní.

Hlídejte jejich sny.

Mikrofon s 
velkou citlivosti Ukolébavky

Monitorování 
teploty 
místnoasti

Obousměrná 
komunikace

Kamera s 
dálovým
natáčením, 
naklápěním a
zoomem



MBP 36S

• Dětská jednotka - kamera
• Rodičovská jednotka
• Dobíjitelná baterie
• 2 adaptéry
• Stručný návod k obsluze

Vlastnosti

• Bezdrátová technologie: 2.4 GHz FHSS
• Zabezpečené kódování dat
• Eco režim
• 3.5” (8,9 cm) barevný displej
• Až 300m dosah*
• Infračervené noční vidění
• Mikrofon s vysokou citlivostí
• Ovládání hlasitosti
• Vizuální indikátor úrovně zvuku
• Monitorování teploty místnosti dítěte
• Obousměrná komunikace
• Dálkové natáčení, naklápěni a zoom 

kamery
• Ukolébavky

Obsah balení

Logistické informace

Všechny návrhy a funkce produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Skutečný produkt se může od fotografie mírně lišit.
Vyrábí, distribuuje nebo prodává společnost Binatone Electronics International Ltd., oficiální držitel licence pro tento produkt. MOTOROLA a logo M jsou 
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. a jsou používány na základě licence. Všechny 
ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2017 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.

* Za podmínky přímé viditelnosti mezi dětskou a rodičovskou 
jednotkou. Jakékoliv překážky mezi dětskou a rodičovskou 
jednotkou způsobí podstatné zkrácení dosahu. 

Kód položky EAN čárový kód

Počet 
jednotek v 
1 balení /
přepravní 

balení 

EAN čárový kód 
přepravního kartonu

Rozměry 1 
dárkového balení 

(cm)

Rozměry 1 
přepravního balení 

(cm)

Hrubá
hmotnost 

1 
produktu 

Hrubá hmotnost 
1 dárkového 

balení

Hrubá hmotnost  
kartonu

419910200201 5012786032613 4 5012786700284 W28 x D9 x H16,2 L38 x W30 x H19 0,45 kg 0,86 kg 3,31 kg
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