
Wi-Fi domácí kamera napájená baterií

Focus 88 

Funkce

Motorola Focus 88 Connect je přenosná domácí Wi-Fi kamera ®, která vám umožní sledovat věci z 
libovolného místa na světě na vašem kompatibilním smartphonu, tabletu nebo počítači. Aplikace 
Hubble umožňuje přijímat zvukové, pohybové a teplotní oznámení do kompatibilního prohlížeče, 
abyste mohli vždy zůstat ve spojení s tím, co se děje. Vedle sledování zvuku, pohybu a teploty, 
natáčení, naklánění a přiblížení na přenosné kameře napájené bateriemi, zajišťuje dokonalý výhled 
na váš domov odkudkoli a dokonce bez kabeláže a bez adaptéru. Křišťálově čistý obousměrný 
zvuk umožňuje komunikovat s vaším domovem, i když jste na cestách. 

Sledování ze všech stran

Vzdálené 
streamování v 
HD na 
kompatibilních 
zařízeních

Oznámení o zvuku, 
pohybu a teplotě Obousměrná 

komunikace

Kamera s 
natáčením, 
nakláněním a 
zoomem



Focus 88 

• Domácí monitorovací kamera
• 1 adaptér (micro USB)
• Rychlý průvodce
• Uchycení: montážní sada pro 

připojení kamery na různých místech

Funkce

• Wi-Fi bezdrátové připojení 
• Zabezpečené šifrování dat
• Video streamování s vysokým rozlišením 

(720p) **
• Infračervené noční vidění
• Mikrofon s vysokou citlivostí
• Monitorování zvuku, pohybu a teploty s 

upozorněním
• Obousměrná komunikace
• Vzdálené ovládání natáčení, naklánění a 

přiblížení
• Nabíjecí baterie integrovány do kamery
• Ruční nahrávání videa a snímání obrázků 

****
• Pracuje s aplikací Hubble App
• Párujte až 4 kamery

Obsah balení

Logistické informace

Všechny návrhy a funkce produktu mohou být změněny bez předchozího upozornění. Skutečný produkt se může od fotografie mírně lišit.
Vyrábí, distribuuje nebo prodává společnost Binatone Electronics International Ltd., oficiální držitel licence pro tento produkt. MOTOROLA a logo M jsou 
ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Motorola Trademark Holdings, LLC. a jsou používány na základě licence. Všechny 
ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. © 2017 Motorola Mobility LLC. Všechna práva vyhrazena.

* Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu a kompatibilní prohlížeč
** Při prohlížení zařízením schopným zobrazit 720p
*** Tato funkce funguje pouze u systémů Android a iOS s možností 
ukládání dat

Pohled odkudkoliv a připojení až 4 Wi-Fi kamer **** 
pomocí aplikace Hubble:

+ + +

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

102110200201 5012786803329 4 5012786700673 10 x 17,5 x 16,5 36 x 22 x 18 600g 2,43kg
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