Wi-Fi Video Baby Monitor s 5,0“ (12,7 cm) displejom
a kamerou napájanou nabíjacími batériami

MBP855 Connect

Stráženie odkiaľkoľvek.
MBP855 Connect je monitor dieťaťa s Wi-Fi HD kamerou s dobíjacími batériami, s duálnym režimom a 5,0“
(12,7 cm) displejom, ktorý Vám umožní prepnúť svoj smartphone alebo tablet pripojený k internetu do režimu
plnohodnotnej baby video monitorovacej kamery, čo Vám umožní sledovať Vaše dieťa odkiaľkoľvek. Pestúnka
MBP855 Connect od spoločnosti Motorola zahŕňa funkciu digitálneho natáčania, náklonu a zoomu, infračervené
nočné videnie a obojsmernú komunikáciu, ktorá Vám umožní zistiť kedykoľvek, čo sa deje a komunikovať s
vaším dieťaťom. Kamera Motorola s Wi-Fi pripojením funguje prostredníctvom zabezpečenej cloudové služby
nazvanej Hubble. Aplikácia Hubble obsahuje bezplatné streamovanie a inteligentné oznámenia do Vášho
smartphonu, tabletu alebo počítača. Výstrahy o pohybe, zvuku a zmene teploty v reálnom čase Vám poskytnú
pokoj na duši, bez ohľadu na to, kde ste.

FUNKCIE
Vzdialené HD
streamovanie
na
kompatibilných
zariadeniach

Oznámenie o
zvuku, pohybe a
teplote

5 predprogramovaných
uspávaniek

Obojsmerná
komunikácia

Kamera
s diaľkovým
otáčením,
naklonením
a zoomom
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Bezdrôtová technológia: 2,4 GHz FHSS (pre
miestne prezeranie)
Bezdrôtové pripojenie Wi-Fi (pre vzdialené
prezeranie *)
Zabezpečené šifrovanie dát
Eko režim
5.0" (12,7 cm) farebný displej
Vzdialené sledovanie videa HD (720p) **
Dosah až 300 m ***
Infračervené nočné videnie
Mikrofón s vysokou citlivosťou
Ovládanie hlasitosti
Vizuálny indikátor úrovne zvuku
Monitorovanie a upozornenie na zvuk, pohyb a
teplotu
Obojsmerná komunikácia
Vzdialené natáčanie, náklon a priblíženie
Integrované nabíjacie batérie v kamere
Uspávanky
Ručné nahrávanie videa a tvorba fotografií ****
Pracuje s aplikáciou Hubble App
Párujte až 4 kamery

Detská kamera
Rodičovská jednotka
2 adaptéry
Rýchly návod na použitie

* Vyžaduje bezdrôtové pripojenie k internetu a kompatibilný
prehliadač
** Pri zobrazení na zariadeniach schopných zobraziť 720p
*** Ak existuje priama viditelnost medzi rodičovskou a detskou
jednotkou. Akákoľvek prekážka medzi rodičovskou a detskými
jednotkami významne zníži dosah zariadenia.
**** Táto funkcia funguje len so systémami Android a iOS s
možnosťou ukladania dát.

Logistické informácie
Referencie

MBP855
CONNECT EU

EAN čiarový kód

Počet
jednotiek v 1 Rozmery produktu
balení /
(cm)
dopravné
balenie
4

Rozmery 1
darčekového
balenia (cm)

Hrubá Hrubá hmotnosť
Hrubá hmotnosť
hmotnosť 1 darčekového
dopravného
produktu
balenia
balenia (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

Všetky návrhy a funkcie produktu môžu podliehať zmenám bez predchádzajúceho upozornenia. Skutočný produkt sa môže mierne líšiť od zobrazenej
fotografie. Naše medzinárodné stredisko podpory pomôže každému konečnému spotrebiteľovi s otázkami či pripomienkami, zárukou, podporou alebo
službou súvisiacou s ich Motorola produktmi: www.motorolamonitors.com

