Wi-Fi video baby monitorovací kamera s
integrovanou dobíjitelnou baterií
MBP 88 Connect

Hlídání odkudkoliv

Motorola MBP 88 Connect je přenosná Wi-Fi® videokamera pro hlídání dětí, která umožňuje na
vašem kompatibilním smartphonu, tabletu nebo počítači sledovat věci z libovolného místa na světě.
Aplikace Hubble umožňuje přijímat upozornění na zvuk, pohyb a změnu teploty na vašem
kompatibilní prohlížeči, abyste mohli vždy být ve spojení s tím, co se děje. Vedle sledování zvuku,
pohybu a teploty, dálkového ovládání otáčení, naklonění a přiblížení, zajišťuje přenosná kamera
napájená z vestavěné baterie dokonalý dohled nad vašim dítětem odkudkoli a dokonce bez kabeláže
a bez adaptéru. Obousměrný přenos křišťálově čistého zvuku vám umožní komunikaci s Vaším
dítětem i když jste na cestách. S monitorovací kamerou Motorola MBP 88 Connect můžete sledovat
dětské sny odkudkoliv.
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Obsah balení

Bezdrátová technologie: 2,4 GHz
FHSS (pro místní prohlížení)
Bezdrátové připojení Wi-Fi (pro
vzdálené prohlížení *)
Zabezpečené šifrování dat
Eko režim
Vzdálené sledování videa HD (720p) **
Infračervené noční vidění
Mikrofon s vysokou citlivostí
Monitorování zvuku, pohybu, teploty a
zasílání upozornění
Vzdálené otáčení, naklánění a
přiblížení
Vestavěná dobíjitelná baterie v kameře
5 ukolébavek / přirozený zvuk
Ruční nahrávání videa a pořizování
snímků ****
Pracuje s aplikací Hubble App
Možnost párování až 4 kamer

Dětská kamera
1 adaptér (micro USB)
Rychlý návod k použití
Stargrip - montážní sada pro
připojení kamery na různé povrchy
(např. dětský kočárek nebo
postýlku).
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Pohled odkudkoliv: Použijte jako dětský nebo
domácí bezpečnostní monitor a připojte až 4 Wi-Fi
kamery **** pomocí aplikace Hubble:

+

+

+

Pohled z domova: Použijte jako přídavnou kameru
pro dětské chůvičky Motorola s duálním režimem.

+
MBP88 Connect

MBP855 Connect

* Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu a
kompatibilní prohlížeč
** Při prohlížení na zařízeních schopných zobrazit 720p
**** Tato funkce funguje pouze s systémy Android a
iOS s možností ukládání dat

Logistické informace
Referencee

EAN výrobku

419110200201

5012786802919

Počet
E A N kartonu
jednotek
v kartonu
4

5012786700512

Rozměry
balení (cm)
10 x 17,5 x 16,5

Rozměry
kartonu (cm)

36 x 22 x 18

Hrubá
hmotnost
produktu
0,28 kg

Hrubá
hmotnost
balení
0,60 kg

Hrubá
hmotnost
kartonu
3,18 kg

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

