
COMFORT45 CONNECT
Smart 2.8“ Video dětský monitor s 
možností natáčení do stran Dálkové natáčení, 

digitální náklon

Monitorování teploty 
místnosti

Obousměrná 
komunikace

Kompatibilita s 
hlasovým asistentem1

Monitorování a další. Stáhněte si bezplatnou aplikaci na 
prozkoumání.
Funkce aplikace Hubble pro děti4

Mobilní prohlížení2 Možnosti sdílení3

Uklidňující zvuky 
a osobní zvukové 
nahrávky

Sledování růstu a 
vývoje

Nahrávání a 
ukládání videa3

Spánkové a 
rodičovské tipy

Vidět a slyšet své dítě odkudkoliv.
Se zařízeníím Motorola COMFORT45 CONNECT si můžete být jisti, že vaše dítě je v bezpečných rukou. Použijte 2,8“ 
rodičovskou jednotku na sledování svého dítěte doma a zůstaňte připojeni během cest v HD, ať už jste kdekoli, pomocí 
aplikace Hubble pro monitory Motorola. Dálkové natáčení, digitální náklon a přiblížení vám poskytují ještě jasnější pohled 
na vaše dítě, zatímco infračervené noční vidění umožňuje vidět i při slabém osvětlení. Pomocí obousměrné komunikace 
vždy uslyšíte, co se děje v dětském pokoji a můžete mluvit se svým dítětem, aniž byste museli být v dané místnosti. Pomocí 
monitorování teploty místnosti zajistěte, aby bylo v dětském pokoji pohodlně a vyberte si z nabídky ukolébavek a pohádek 
před spaním, abyste dítě uklidnili. Se zařízením Motorola COMFORT45 CONNECT zůstanete blízko bez ohledu na to, kde se 
právě nacházíte.
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Funkce

•	2,8“	(71	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
•	10	předinstalovaných	zvuků	přírody	a	ukolébavek
•	10	pohádek	na	dobrou	noc
•	Dosah	až	do	300	m5

•	 Infračervené	noční	vidění
•	Vysoce	citlivý	mikrofon
•	LED	indikátor	hladiny	zvuku
•	Wi-Fi®	připojení	pro	sledování	na	cestách	a	2,4	GHz	FHSS	

bezdrátová technologie pro domácí sledování
•	Dobíjecí	rodičovská	jednotka
•	Možnost	rozšíření	až	o	4	kamery	(prodávány	samostatně)
•	Podpůrný	stojan	na	rodičovské	jednotce
•	Akustické	varování	na	nacházení	se	mimo	dosah	a	vybití	

baterie
•	Nastavení	hlasitosti
•	Spolupracuje	se	službou	Amazon	Alexa	a	Google	Assistant

Přepravní informace

Model: COMFORT45 CONNECT
UPC:	TBD	(bude	určeno)
ITF:	TBD	(bude	určeno)
Druh balení: uzavřené
QTY/CTN:	TBD	(bude	určeno)
Dětská	jednotka:	TBD	(bude	určeno)
Celková	hmotnost:	TBD	(bude	určeno)
Rodičovská	jednotka:	TBD	(bude	určeno)
Celková	hmotnost:	TBD	(bude	určeno)
Dárková	krabička:	TBD	(bude	určeno)
Celková	hmotnost:	TBD	(bude	určeno)
Vnější	kartón:	TBD	(bude	určeno)
Celková	hmotnost:	TBD	(bude	určeno)

Obsah balení

Dětská jednotka
Rodičovská jednotka
Napájecí	adaptér	x	2
Průvodce rychlým startem

(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.


