Audio baby monitor s možnosťou pripojenia detskej
jednotky do zásuvky a prenosnou rodičovskou jednotkou

MBP140

Budete počuť každé pípnutie.
MBP140 je digitálny audio baby monitor značky Motorola. Prenosná rodičovská jednotka
poskytuje väčšie možnosti monitorovania. Jeho digitálna technológia vám dáva pokoj na duši
s vedomím, že jeho signál je bezpečný, takže ostatní nemôžu odpočúvať. Tento audio
monitor má zásuvku pre jednoduché napájanie. To robí z MBP140 perfektný baby monitor
pre váš domov, rovnako ako aj pre cestovanie. Kľúčovým prvkom je nočné osvetlenie, aby sa
vaše dieťa cítilo v pohode, keď ide spať. S MBP140 ste si istí, že budete počuť každé
pípnutie.

FUNKCIE
Nočné svetlo

Vysoká citlivosť
mikrofónu

Obojsmerná
komunikácia

Detská jednotka
do zásuvky v
stene

MBP140
Funkcie
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Detská jednotka do zásuvky pre jednoduché
pripojenie
Prenosná rodičovská jednotka
Technológia DECT bez rušenia
Bezpečné šifrovanie dát
Eco režim
Dosah až 300 m *
Vysoká citlivosť mikrofónu
Ovládanie hlasitosti
Vizuálny indikátor akustickej hladiny
Obojsmerná komunikácia
Nočné svetlo na detskej jednotke
Upozornenie na mimo dosah signálu
Upozornenie na vybitú batériu
Spona na opasok na rodičovskej jednotke

Detská jednotka
Rodičovská jednotka
Nabíjacia kolíska
Pútko
Dobíjacie batérie
Adaptér
Rýchla užívateľská príručka

• Keď je priama viditeľnosť medzi rodičovskou a detskou
jednotkou. Akákoľvek prekážka medzi rodičovskou a detskou
jednotkou výrazne zníži dosah.

Logistické informácie
Počet
Hrubá Hrubá hmotnosť
Hrubá hmotnosť
jednotiek v 1
Rozmery 1
Rozmery produktu
hmotnosť 1 darčekového
darčekového balenia
prepravného
Referencie
EAN čiarový kód balení /
(cm)
produktu
balenia
prepravné
(cm)
balenía (kg)
(gr)
(gr)
balenie
Rodičovská:
6.8 x 3.2 x 6.8
12,7 x 7 x 21,3
280
440
2,91
EU MBP140
6
413710200201 5012786801431
Dětská: 5.8 x 6.7 x 12
Všetky návrhy a funkcie produktu môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Skutočný produkt sa môže mierne líšiť od
zobrazenej fotografie. Naše medzinárodné podporné stredisko pomôže každému konečnému spotrebiteľovi s otázkami či pripomienkami, zárukou,
podporou alebo službou súvisiacou s ich produktmi značky Motorola: www.motorolamonitors.com

