
Sledujte na čem Vám záleží.
Motorola MBP485 je snadno použitelná dětská videochůvička se vším co potřebujete. Zajistíi jasný obraz Vašeho 
dítěte na velké obrazovce 12,7 cm (5"). Poslouchejte so se děje v dětském pokoji a pomocí funkce obousměrného 
hovoru mluvte s dítětem, aniž byste s ním byli v jedné místnosti. Sledujte teplotu v dětské pokoji, abyste si byli jisti, že je 
komfortní. Digitální zoom Vám umožní detailní pohled na Vaše dítě a infračervené noční vidění Vám zajistí sledování 
dítěte i za nepříznivých světelných podmínek. Vyberte si z řady dostupných ukolébavek abyste utišili Vaše dítě a 
pomohli mu lépe usnout. S chůvičkou Motorola MBP 845 se dívejte jak Vaše dítě sní.

MBP485
DĚTSKÁ VIDEOCHŮVIČKA S 5" DISPLEJEM
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Logistické informace
Model: MBP485
UPC: TBD 
ITF: TBD 
Typ obalu: Uzavřený
Množství v kartonu: 4
Dětská jednotka: TBD 
Hrubá hmotnost: TBD  lbs. 
Rodičovská jednotka: TBD 
Hrubá hmotnost TBD  lbs.
Krabička: TBD 
Hrubá hmotnost: TBD lbs. 
Master karton: TBD 
Hrubá hmotnost: TBD  lbs.

Napíjecí adaptér 2 x 
Rychlý průvodce

Obsah balení
Dětská jednotka
Rodičovská jednotka

• 12,7 cm 5" barevná obrazovka
• Monitorování teploty místnosti
• Zabezpečená a soukromá komunikace
• Digitální zoom
• Obousměrná komunikace
• Ukolébavky
• Dosah až 300 m (1 000 ft)1
• Infračervené noční vidění
• Mikrofon s vysokou citlivostí
• Indikace úrovně hladiny zvuku
• Bezdrátová technologie 2.4GHz FHSS
• Dobíjitelná baterie (rodičovská

jednotka)
• Stojánek u rodičovské jednotky
• Upozornění mimo dosah a na nízkou

ůroveň nabití baterie
• Ovládání hlasitosti

Funkce

(1) Když je přímá viditelnost mezi rodičovskou a dětskou jednotko
Jakákoliv překážka mezi rodičovskou a dětskou jednotkou výrazně sníží 
dosah. V případě použití rodičovské a dětské jednotky uvnitř budov je typický 
dosh 50 metrů (165 ft) .




