
COMFORT45 CONNECT
Smart 2.8“ Video detský monitor s 
možnosťou natáčania do strán Diaľkové natáčanie, 

digitálny náklon

Monitorovanie teploty 
miestnosti

Obojsmerná 
komunikácia

Kompatibilita s 
hlasovým asistentom1

Monitorovanie a ďalšie. Stiahnite si bezplatnú aplikáciu na 
preskúmanie.
Funkcie aplikácie Hubble pre deti4

Mobilné prehliadanie2 Možnosti zdieľania3

Upokojujúce zvuky 
a osobné zvukové 
nahrávky

Sledovanie rastu a 
vývoja

Nahrávanie a 
ukladanie videa3

Spánkové a 
rodičovské tipy

Vidieť a počuť svoje dieťa odkiaľkoľvek.
So zariadením Motorola COMFORT45 CONNECT si môžete byť istí, že vaše dieťa je v bezpečných rukách. Použite 2,8“ 
rodičovskú jednotku na sledovanie svojho dieťaťa doma a zostaňte pripojení počas ciest v HD nech už ste kdekoľvek 
pomocou aplikácie Hubble pre monitory Motorola. Diaľkové natáčanie, digitálny náklon a priblíženie vám poskytujú ešte 
jasnejší pohľad na vaše dieťa, zatiaľ čo infračervené nočné videnie vám umožňuje vidieť aj pri slabom osvetlení. Pomocou 
obojsmernej komunikácie vždy počujte čo sa deje v detskej izbe a hovorte so svojim dieťaťom bez toho, aby ste museli 
byť v danej miestnosti. Pomocou monitorovania teploty miestnosti zaistite aby bolo v detskej izbe pohodlne a vyberte si 
z ponuky uspávaniek a rozprávok pred spaním, aby ste dieťa upokojili. So zariadením Motorola COMFORT45 CONNECT 
zostanete blízko bez ohľadu na to, kde sa práve nachádzate.
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Funkcie

•	2,8“	(71	mm)	farebný	displej
•	Diaľkové	natáčanie
•	Digitálny	náklon	a	priblíženie
•	Diaľkové	streamovanie	HD	videa4

•	Prezeranie	v	HD	na	kompatibilných	smartfónoch	a	tabletoch4

•	Bezpečné	a	súkromné	pripojenie
•	Monitorovanie	teploty	miestnosti
•	Obojsmerná	komunikácia
•	10	predinštalovaných	zvukov	prírody	a	uspávaniek
•	10	rozprávok	na	dobrú	noc
•	Dosah	až	do	300	m5

•	 Infračervené	nočné	videnie
•	Vysoko	citlivý	mikrofón
•	LED	indikátor	hladiny	zvuku
•	Wi-Fi®	pripojenie	pre	sledovanie	na	cestách	a		
 2,4 GHz FHSS bezdrôtová technológia pre domáce sledovanie
•	Dobíjateľná	rodičovská	jednotka
•	Možnosť	rozšírenia	až	o	4	kamery	(predávané	samostatne)
•	Podporný	stojan	na	rodičovskej	jednotke
•	Akustické	varovanie	na	nachádzanie	sa	mimo	dosahu	a	

vybitia batérie
•	Nastavenie	hlasitosti
•	Spolupracuje	so	službou	Amazon	Alexa	a	Google	Assistant

Prepravné informácie

Model: COMFORT45 CONNECT
UPC:	TBD	(bude	určené)
ITF:	TBD	(bude	určené)
Druh balenia: Uzavreté
QTY/CTN:	TBD	(bude	určené)
Detská	jednotka:	TBD	(bude	určené)
Celková	hmotnosť:	TBD	(bude	určené)
Rodičovská	jednotka:	TBD	(bude	určené)
Celková	hmotnosť:	TBD	(bude	určené)
Darčeková	škatuľka:	TBD	(bude	určené)
Celková	hmotnosť:	TBD	(bude	určené)
Vonkajší	kartón:	TBD	(bude	určené)
Celková	hmotnosť:	TBD	(bude	určené)

Obsah balenia

Detská jednotka
Rodičovská jednotka
Napájací	adaptér	x	2
Sprievodca rýchlym štartom

(1)	 Závisí	od	operačného	systému.
(2)	 Vyžaduje	bezdrôtové	pripojenie	k	internetu	a	kompatibilné	zobrazovacie	

zariadenie.
(3)	 Vyžaduje	sa	predplatenie	aplikácie	Hubble.	Podrobnejšie	informácie	

nájdete na hubbleconnected.com/plans.
(4)	 Ba	zobrazovací	zariadeniach	schopných	zobraziť	720p.
(5)	 Ak	existuje	jasná	viditeľnosť	medzi	rodičovskou	jednotkou	a	detskou	

jednotkou.	Akákoľvek	prekážka	medzi	rodičovskými	a	detskými	
jednotkami výrazným spôsobom zníži dosah. Pri rodičovských a detských 
jednotkách	v	interiéri	je	typický	dosah	až	50	metrov.


