COMFORT85 CONNECT
HD Wi-Fi® video dětský a domácí monitor
s 5“ displejem a náladovým světlem

Dálkové natáčení,
digitální náklon

Monitorování teploty
místnosti

Obousměrná
komunikace

Kompatibilita s
hlasovým asistentem1

Monitorování a další. Stáhněte si bezplatnou aplikaci na
prozkoumání.

Mobilní prohlížení2

Nahrávání a
ukládání videa3

Možnosti sdílení3

Uklidňující zvuky
a osobní zvukové
nahrávky

Sledování růstu a
vývoje

Spánkové a
rodičovské tipy

Vidět a slyšet své dítě odkudkoliv.
Motorola Comfort85 CONNECT je jednoduchý video dětský monitor se vším, co potřebujete. Získejte jasný pohled na na
svou ratolest na velkém 5” displeji. Použijte dálkové natáčení a digitální náklon, abyste dohlédli na celou místnost a přibližte
obraz na dítě, čímž získáte lepší výhled. Vždy slyšíte, co se děje v dětském pokoji a pomocí obousměrné komunikace
můžete mluvit s vaším dítětem, aniž byste byli v dané místnosti. Sledujte teplotu v dětském pokoji, takže si budete moci být
vždy jisti, že je vaše dítě v pohodlí. Vyberte si z 5 předem nainstalovaných ukolébavek, které vaše dítě uklidní a pomohou
mu usnout. Vždy zůstaňte ve spojení s těmi, na kterých vám nejvíc záleží.

Telefon není součástí balení

Funkce aplikace Hubble pro děti a domácnost

Funkce

Obsah balení

•
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Dětská jednotka
Rodičovská jednotka
Napájecí adaptér x 2
Průvodce rychlým startem

•
•
•
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5“ (127 mm) barevný displej
Dálkové natáčení
Digitální náklon a přiblížení
Dálkové streamování HD videa4
Prohlížení v HD na kompatibilních smartphonech a
tabletech4
Bezpečné a soukromé připojení
Monitorování teploty místnosti
Obousměrná komunikace
Ukolébavky
Dosah až do 300 m5
Infračervené noční vidění
Vícebarevné náladové světlo
Vysoce citlivý mikrofon
LED indikátor hladiny zvuku
Wi-Fi® připojení pro sledování na cestách; 2,4 GHz FHSS
bezdrátová technologie pro domácí sledování
Spolupracuje se službou Amazon Alexa a Google Assistant
Dobíjecí rodičovská jednotka
Možnost rozšíření až o 4 kamery
(Doplňková kamera COMFORT85BU CONNECT je prodávána
samostatně)

Přepravní informace
Model: COMFORT85 CONNECT
UPC: 816479017247
ITF: TBD
Druh balení: uzavřené
QTY/CTN: 4
Dětská jednotka: D 88 mm x Š 85 mm x V 153 mm
Celková hmotnost: 0,14 kg
Rodičovská jednotka: D 164 mm x Š 96 mm x V 20 mm
Celková hmotnost: 0,20 kg
Dárková krabička: D 230 mm x Š 105 mm x V 165 mm
Celková hmotnost: 0,72 kg
Vnější kartón: D 481 mm x Š 231 mm x V 200 mm
Celková hmotnost: 3,58 kg

(1) Závisí na operačním systému.
(2) Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu a kompatibilní zobrazovací
zařízení.
(3) Vyžaduje se předplacení aplikace Hubble. Podrobnější informace najdete
na hubbleconnected.com/plans.
(4) Na zobrazovacích zařízeních schopných zobrazit 720p.
(5) Pokud existuje jasná viditelnost mezi rodičovskou jednotkou a dětskou
jednotkou. Jakákoli překážka mezi rodičovskými a dětskými jednotkami
výrazným způsobem sníží dosah. U rodičovských a dětských jednotek v
interiéru je typický dosah až 50 metrů.

