Wi-Fi Video Baby Monitor s 5,0 "displejem (12,7 cm)
a kamerou napájenou dobíjitelnými bateriemi

MBP855 Connect

Hlídání odkudkoliv.
MBP855 Connect je dětská chůvička s Wi-Fi HD kamerou s dobíjecí baterií, s duálním režimem a 5,0“ (12,7 cm)
displejem, která vám umožní přepnout váš chytrý telefon nebo tablet připojený k internetu do režimu
plnohodnotné dětské video monitorovací kamery, což vám umožní sledovat vaše dítě odkudkoliv. Chůvička
MBP855 Connect od společnosti Motorola zahrnuje funkci digitálního natáčení, náklonu a zoomu, infračervené
noční vidění a obousměrnou komunikaci, která vám umožní zjistit kdykoliv, co se děje a komunikovat s vaším
dítětem. Kamera Motorola s Wi-Fi připojením funguje prostřednictvím zabezpečené cloudové služby nazvané
Hubble. Aplikace Hubble obsahuje bezplatné streamování a zasílání inteligentních oznámení do vašeho
smartphonu, tabletu nebo počítače. Upozornění o pohybu, zvuku a změně teploty v reálném čase vám
poskytnou klid na duši, bez ohledu na to, kde jste.

FUNKCE
Vzdálené HD
streamování
na
kompatibilních
zařízeních

Oznámení o
zvuku, pohybu a
teplotě

5 předprogramovaných
ukolébavek

Dvousměrná
komunikace

Kamera
s dálkovým
otáčením,
nakláněním
a zoomem

MBP855 Connect
Funkce
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Bezdrátová technologie: 2,4 GHz FHSS (pro
místní prohlížení)
Bezdrátové připojení Wi-Fi (pro vzdálené
prohlížení *)
Zabezpečené šifrování dat
Eko režim
5.0“ (12,7 cm) displej
Vzdálené sledování HD videa (720p) **
Dosah až 300 m ***
Infračervené noční vidění
Mikrofon s vysokou citlivostí
Ovládání hlasitosti
Vizuální indikátor úrovně zvuku
Monitorování a upozornění na zvuk, pohyb a
teplotu
Dvousměrná komunikace
Vzdálené natáčení, náklon a přiblížení
Integrovaná nabíjecí baterie v kameře
Ukolébavky
Ruční nahrávání videa a pořizování snímků ****
Pracuje s aplikací Hubble App
Párujte až 4 kamery

Dětská kamera
Rodičovská jednotka
2 adaptéry
Rychlý návod k použití

* Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu a kompatibilní prohlížeč
** Při prohlížení na zařízeních schopných zobrazit 720p
*** V případě přímé viditelnosti mezi rodičovskou a dětskou
jednotkou. Jakákoli překážka mezi rodičovskou a dětskými
jednotkami sníží významně dosah zařízení.
**** Tato funkce funguje pouze se systémy Android a iOS s
možností ukládání dat.

Logistické informace
Reference

MBP855
CONNECT EU

Počet
jednotek v 1 Rozměry produktu
EAN čárový kód
(cm)
balení /
přepravní
balení
4

Rozměry 1
dárkového balení
(cm)

Hrubá Hrubá hmotnost
Hrubá hmotnost
hmotnost 1
dárkového
přepravního
balení
produktu
balení (kg)
(gr)
(gr)

PU:15,7 x 9,6 x 2
15,3 x 12,8 x 16,5
BU: 9,4 x 8,8 x 10,9

Všechny návrhy a funkce produktu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Skutečný produkt se může mírně lišit od zobrazené fotografie.
Naše mezinárodní podpůrné středisko pomůže každému konečnému spotřebiteli s dotazy či připomínkami, zárukou, podporou nebo službou související s
jejich produkty Motorola: www.motorolamonitors.com

