Wi-Fi Audio Monitor s neomezeným dosahem
MBP 162 Connect

Slyšte každé pípnutí, kdekoliv.
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.
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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

Dětská jednotka
Rychlý průvodce

Logistické informace
Kód položky

EAN čárový kód

420710200201

5012786803459

Počet
jednotek v
EAN čárový kód
1 balení /
přepravního kartonu
přepravní
balení
Tbc

5012786702110

Rozměry 1
dárkového balení
(cm)

Tbc

Hrubá
Hrubá hmotnost Hrubá hmotnost
Rozměry 1
hmotnost
1 dárkového
1 přepravního
přepravního balení
1
balení
balení
(cm)
produktu
Tbc

Tbc

Tbc

Tbc
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