Wi-Fi video baby monitor s displejem 2,8”

MBP667 Connect

Hlídejte je odkudkoliv.
MBP667 Connect značky Motorola je dětský monitor s 2,8 " HD displejem, Wi-Fi připojením a
"duálním režimem", který umožňuje, aby se váš smartphone nebo tablet připojený k internetu
proměnil na plnohodnotný video monitor, který dohlíží na vaše dítě odkudkoliv. Motorola
MBP667 Connect obsahuje funkci digitálního zoomu, infračerveného nočního vidění a
obousměrnou komunikaci, která vám umožní kdykoliv zjistit, co se děje a komunikovat se
svým dítětem. Kamera Motorola s Wi-Fi připojením funguje přes zabezpečený cloud s
názvem Hubble. Hubble aplikace je k dispozici zdarma pro streamování a inteligentní
notifikaci do smartphonu, tabletu nebo PC. Pohyb, zvuk a teplotní výstraha v reálném čase
vám dává klid na duši, ať jste kdekoliv.

FUNKCE
Dálkové streamování v HD
kvalitě na
kompatibilních
zařízeních

Upozornění na
zvuk, pohyb a
teplotu

5
předprogramovaných ukolébavek

Obousměrná
komunikace

Kamera s
dálkovým
ovládáním
zoomu

MBP667 Connect
Funkce
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Bezdrátová technologie: 2,4 GHz FHSS (pro
lokální prohlížení)
Wi-Fi bezdrátové připojení (pro vzdálené
sledování *)
Bezpečné šifrování dat
Eco režim
2,8" barevný displej
Dálkové HD (720p) streamování videa **
Dosah až 300 m ***
Infračervené noční vidění
Vysoká citlivost mikrofonu
Ovládání hlasitosti
Vizuální indikátor akustické hladiny
Sledování a upozornění na zvuk, pohyb a
teplotu
Obousměrná komunikace
Dálkové ovládání zoomu
Ukolébavky
Manuální nahrávání videa a pořízení snímků
****
Pracuje s Hubble aplikací
2 až 4 kamery

Dětská chůvička
Rodičovská jednotka
Dobíjecí baterie
2 adaptéry
Rychlá uživatelská příručka

*Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu a kompatibilní
zařízení pro prohlížení
** Prohlížení na zařízení schopném zobrazovat 720p
***Jakákoliv překážka mezi rodičovskou a dětskou jednotkou
výrazně sníží dosah.
**** Tato funkce pracuje pouze s Android a iOS zařízením s
úložným prostorem

Logistické informace
Reference

EU MBP667
CONNECT

Počet
jednotek v 1
Rozměry produktu
EAN čárový kód balení /
(cm)
přepravní
balení
RJ:12,4 x 7 x 3
DJ: 5,6 x 7,2 x 11,5

Rozměry 1
dárkového balení
(cm)
20 x 9 x 16

Hrubá Hrubá hmotnost
Hrubá hmotnost
hmotnost 1
dárkového
přepravního
balení
produktu
balení (kg)
(gr)
(gr)
420

0,55

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

