Video baby monitor s displejom 5,0”
MBP50

Strážte ich sny.
Motorola digitálny video baby monitor MBP50 umožňuje trvalý dohľad nad vašim dieťaťom.
Jeho digitálna technológia na frekvencii 2.4Ghz FHSS vám dáva pokoj na duši v vedomím,
že jeho signál je bezpečný, takže ostatní nemôžu odpočúvať. Tento video monitor je
vybavený 5,0 "farebným LCD displejom s diaľkovým otáčaním, nakláňaním, zoomom a
infračerveným nočným videním pre stráženie aj vo veľmi nízkych úrovniach svetla. Krištáľovo
čistý obojsmerný prenos zvuku vám umožní jasne komunikovať, ako keby ste boli v rovnakej
miestnosti s vašim dieťaťom. S Motorola MBP50, máte možnosť strážiť ich sny.

FUNKCIE
Vysoká citlivosť
mikrofónu

Uspávanky

Obojsmerná
komunikácia

Monitorovanie
teploty v miestnosti

Kamera s
diaľkovým
otáčaním,
nakláňaním a
zoomom

MBP50
Funkcie

Obsah balenia

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

Bezdrôtová technológia: 2,4 GHz FHSS
Bezpečné šifrovanie dát
Eco režim
5,0 "farebný displej
Dosah až 300 m *
Infračervené nočné videnie
Vysoká citlivosť mikrofónu
Ovládanie hlasitosti
Vizuálny indikátor akustickej hladiny
Monitorovanie teploty v miestnosti
Obojsmerná komunikácia
Diaľkové ovládanie otáčania, nakláňania a
zoomu
Uspávanky

Detský monitor
Rodičovská jednotka
2 adaptéry
Rýchla užívateľská príručka

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

Logistické informácie
Referencie

EU MBP50

Počet
Hrubá Hrubá hmotnosť
jednotiek v 1
Rozmery 1
Hrubá hmotnosť
Rozmery produktu
hmotnosť 1 darčekového
darčekového balenia
prepravného
EAN čiarový kód balení /
(cm)
produktu
balenia
prepravné
(cm)
balenía (kg)
(gr)
(gr)
balenie

413310200201 5012786801424

4

RJ: 15,7 x 9,6 x 2
DJ: 9,6 x 9,6 x 11,7

15,3 x 12,8 x 16,5

450

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

