
Wi-Fi Audio Monitor s neomezeným dosahem

MBP 162 Connect

Funkce

Motorola MBP162 Connect je první bezdrátový Baby-Audio Wi-Fi monitor na světě.  Je 
jednoduše ovládán aplikací v mobilním telefonu. Připojí se přímo do zásuvky, nejsou 
potřeba baterie nebo nabíjecí kabely. Perfektní společník na cesty. Díky nočnímu světlu, 
obousměrné komunikaci a možnosti stáhnutí ukolébavek můžete své dítě snadno uklidnit 
na dálku. Motorola MBP162 Connect má neomezený bezdrátový dosah díky Wi-Fi a 
připojuje se k zabezpečené aplikaci Hubble App pro váš smartphone nebo tablet. Sledujte 
zvukovou aktivitu vašeho dítěte pomocí aplikace, abyste se ujistili, že vám nebudou chybět 
první slova a dozvíte se více o jeho spánku. Naslouchejte každému pípnutí, kdekoliv.

Slyšte každé pípnutí, kdekoliv.

Noční světlo Mikrofon s 
vysokou citlivostí

Dětská 
jednotka s 
nástěnnou 
zástrčkou

Ovládejte na 
kompatibilních 
smartphonech a 
tabletech

Zvukové 
oznámení



MBP 162 Connect

• Dětská jednotka
• Rychlý průvodce

Funkce

• Wi-Fi bezdrátové připojení: ovládání na 
kompatibilních smartphonech a tabletech

• Zabezpečené šifrování dat
• Dětská jednotka se síťovou zástrčkou pro 

snadné připojení plug-n-go
• Noční světlo na dětské jednotce
• Mikrofon s vysokou citlivostí
• Vizuální indikátor úrovně zvuku
• Obousměrná komunikace
• Ovládání hlasitosti
• Možnost stáhnout ukolébavky
• Perfektní pro domácí nebo cestovní použití: 

neomezený dosah díky Wi-Fi konektivitě a 
bez starostí o životnost baterie díky funkci 
plug-n-go

• Pracuje s aplikací Secure Hubble pro Smart
Nursery

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.
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