PEEKABOO-W
DĚTSKÁ VIDEOCHŮVIČKA WIFI
FULL HD S NOČNÍM SVĚTLEM

Otáčení 360° se
soukromým režimem

Dálkové natáčení,
digitální naklápění a
přiblížení

Obousměrná
komunikace

Kompatibilní s
hlasovým assitentem1

Více než jen monitorování. Stáhněte si aplikaci zdarma.

Mobilní sledování2

Záznam a
ukládání videa3

Tišící zvuky a osobní
audio záznamy

Sledování růstu a
vývoje

Sdílení3

Tipy pro rodiče
a na spaní

Phone not included

Hubble-pro Baby

Pozorujte a poslouchejte Vaše dítě odkudkoliv.
Motorola Peekaboo je přenosná Wi-Fi® videokamera pro hlídání dětí, která umožňuje na vašem kompatibilním
smartphonu, tabletu nebo počítači sledovat věci z libovolného místa na světě. Aplikace Hubble umožňuje přijímat
upozornění na zvuk, pohyb a změnu teploty na Vašem kompatibilní prohlížeči, abyste mohli vždy být ve spojení s tím, co
se děje. Široká nabídka analýz, včetně záznamů videa a sledování růstu a vývoje Vám poskytne klid na duši, že je Vaše
dítě zdravé a šťastné. Dálkové natáčení, digitální naklonění a přiblížení a kristalově čistý zvuk umožní komunikaci s
Vaším dítětem i když jste na cestách. S monitorovací kamerou Motorola Peeekaboo můžete sledovat dětské sny
odkudkoliv.

Funkce

Obsah balení

• Dálkové natáčení
• Digitální naklápění a přiblížení
• Dálkové streamování videa
• Prohlížení na 1080 p HD kompatibilních telefonech a
tabletech
• Barevný filtr pro korekci barev při nízkém osvětlení
• Zabezpečená a soukromá komunikace
• Monitorování teploty místnosti
• Obousměrná komunikace
• Široký snímací úhel 90 stupňů
• Noční světlo se sedmi barevnými možnostmi
• Ukolébavky
• Infračervené noční vidění
• Mikrofon s vysokou citlivostí
• Wifi konektivita pro sledování na cestách
• Možnost ukládání na microSD kartu nebo na cloud

Dětská kamera

SLogistické informace
Model: PEEKABOO-W
UPC: 816479017438
ITF: 10816479017435
Typ obalu: Uzavřený
Množství v kartonu: 10
Dětská jednotka: L 2.92" x W 2.69" x H
4.06"
Hrubá hmatnost: 0.46 lbs.
Krabice: L 5.63" x W 3.74" x H 6.50"
Hrubá hmatnost: 0.35 lbs.
Vnější karton: L 19.8" x W 12" x H 7.28"
Hrubá hmotnost: 11.68 lbs.

1 adaptér (micro USB)
Rychlý návod k použití

(1) V závislosti na operačním systému.
(2) Vyžaduje bezdrátové spojení k internetua kompatibilní prohlížecí
zařízení.
(3) Vyžaduje předplacení služby Hubble. Pro více info avštivte :
hubbleconnected.com/plans
(4) Na prohlížecích zařízeních schopných zobrazení 1080p.
(5) Podporuje microSD karty až 32 GB. Není součástí dodávky.

