
Video Baby Monitor s 5,0 "displejem a 
přenosnou kamerou
MBP55

Funkce

Digitální video baby monitor Motorola MBP55 umožňuje vždy sledovat věci kolem sebe. Jeho 2,4 
GHz FHSS digitální technologie vám dává pocit, že signál je bezpečný, takže ostatní nemohou 
odposlouchávat. Tento video monitor nabízí zobrazení na plně barevné obrazovce s displejem 5,0" 
a infračervené noční vidění pro sledování věcí ve velmi slabých světelných podmínkách. Dálkové 
natáčení, naklánění a přiblížení na kameru, napájenou přenosnou baterií, zajišťuje dokonalý výhled 
na vaše dítě a křišťálově čistý obousměrný zvuk umožňuje jasně komunikovat, jako kdybyste byli s 
vaším malým ve stejné místnosti. S MBP55 značky Motorola máte možnost sledovat jejich sen.

Sledujte jejich sny.

Kamera s 
dálkovým 
natáčením, 
nakloněním a 
zoomem

Mikrofon s 
vysokou citlivostí

5 předem 
naprogramova-
ných
ukolébavek

Obousměrná 
komunikace

Přenosná 
kamera s 
nabíjecími 
bateriemi

Čeká se na patent

Univerzální držák pro 
vnitřní / venkovní 
použití



MBP55

• Přenosná kamera s nabíjecími 
bateriemi

• Rodičovská jednotka
• 2 adaptéry
• Rychlý průvodce
• Uchycení: montážní sada pro 

připojení kamery na různé povrchy 
(např. kočárek nebo dětská postýlka).

Funkce

• Bezdrátová technologie: 2,4 GHz FHSS
• Zabezpečené šifrování dat
• Eko režim
• 5.0" barevný displej
• Dosah až 300 m *
• Infračervené noční vidění
• Mikrofon s vysokou citlivostí
• Ovládání hlasitosti
• Vizuální indikátor úrovně zvuku
• Sledování teploty v místnosti
• Obousměrná komunikace
• Vzdálené natáčení, naklonění a přiblížení
• Nabíjecí baterie zabudovaná v kameře
• Ukolébavky

Obsah balení

Logistické informace

Všechny vyobrazení a funkce produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Skutečný produkt se může od fotografie mírně lišit. Naše 
mezinárodní středisko podpory pomůže každému konečnému spotřebiteli s otázkami nebo připomínkami, zárukou, podporou nebo službami souvisejícími s 
produkty Motorola: www.motorolamonitors.com

* Pokud existuje jasná zorná viditelnost mezi rodičovskou a dětskou 
jednotkou. Jakákoliv překážka mezi rodičovskou a dětskou 
jednotkou výrazně sníží dosah.

Kód položky EAN čárový kód

Počet 
jednotek v 
1 balení /
přepravní 

balení 

EAN čárový kód 
přepravního kartonu

Rozměry 1 
dárkového balení 

(cm)

Rozměry 1 
přepravního balení 

(cm)

Hrubá
hmotnost 

1 
produktu 

Hrubá hmotnost 
1 dárkového 

balení

Hrubá hmotnost 
1 přepravního 

balení

418210200201 5012786802018 4 5012786700406 L23 x W13 x H16,7 47 x 27 x 18 0,61 kg 1,0 kg 4,39 kg
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