HALO 950

5" Full HD 1080p Wi-Fi®
dětská videochůvička
se stojanem do postýlky

Flexibilní
magnetický držák

Monitorování teploty
místnosti

Obousměrná
komunikace

5"
Včetně montážního
stojanu na postýlku

Bezpečné a
soukromé připojení

Nový způsob monitorování dítěte

Aplikace Hubble Connected zajistí všechny potřeby
monitorování Vašeho dítěte z pohodlí vašeho telefonu.
Mobilní prohlížení1

Nahrávání a ukládání
obrázků a videí2

Možnost sdílení2

Uklidňující zvuky
a osobní zvukové
nahrávky

Sledování růstu a vývoje

Chytrý časový rozvrh

Sledujte na čem Vám záleží.
S HALO 950 zůstaňte ve spojení s Vaším malým, ať jste kdekoliv. Stojan pro připevnění kamery na dětskou postýlku
Vám poskytne dokonalý pohled na Vaše dítě. Sledujte ho z domova na 5" (12,7 cm) obrazovce rodičovské jednotky, nebo
pokud jste mimo domov, streamujte živě ve Full HD kvalitě obrazu, pomocí aplikace Hubble Connected. S funkcí
digitálního natáčení a naklápění získejte přehled o dění v celém pokoji nebo detailní pohled s funkcí digitálního zoomu.
Monitorujte teplotu v místnosti, abyste se ubezpečili, že je komfortní pro Vaše dítě. Poslouchejte ho a mluvte k němu
pomocí funkce obousměrné komunikace a uspávejte ho pomocí ukolébavek, uklidňujícími zvuky, audioknihou nebo Vaší
osobní nahrávkou. Když Vaše dítě není v postýlce, jednoduše přesuňte kameru na jakékoliv místo ve Vašem domově.

Funkce

Funkce aplikace Hubble Connected

• 5" (12,7 cm) barevný displej monitoru se stojánkem
• Stojan pro připevnění na dětskou postýlku
• Monitorování teploty místnosti
• Obousměrná komunikace
• Bezpečná a soukrommá komunikace
• Prohlížení s rozlišením 1080p FHD na kompatibilních
chytrých telefonech a tabletech3
• Digitální naklápění, natáčení a přiblížení
• Infračervené noční vidění
• Flexibilní magnetický držák
• připojení Wi-Fi® pro sledování na cestách a 2.4GHZ
FHSS bezdrátové připojení pro sledování doma
• Dosah až 300 m4
• Přednahrané přírodní zvuky, ukolébavky a audio knihy
• Vizuální indikace úrovně zvuku v místnosti dítěte
• Mikrofon s vysokou citlivostí
• Spolupracuje se službou Amazon Alexa and Google
Assistant5

• Mobilní prohlížení2

Přepravní informace

Obsah balení

Model: HALO 950
EAN : 5012786043879
Druh obalu: uzavřený
QTY/CTN: 4
Dětská jednotka : D 56mm x Š 72mm x V 115mm
Hrubá hmotnost: 0.105kg
Rodič. jednotka : D164mm x Š96mm x V19mm
Hrubá hmotnost: 0.223kg
Dárková krabička: D393mm x Š123mm x
V201mm

Hrubá hmotnost: 2.1kg
Vnější karton: D418mm x Š406mm x V278mm
Hrubá hmotnost : 9.16kg

• Možnost pořizování a ukládání fotografií a videí1
• Možnost sdílení1
• Uklidňující zvuky a pořizování vlastních zvukových
nahrávek
• Sledování růstu a vývoje dítěte
• Chytrý časový rozvrh

Dětská jednotka
Rodičovská jednotka
Sada pro montáž na postýlku
Napájecí adaptér x 2
Průvodce rychlým startem
(1) Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu a kompatibilní zobrazovací zařízení.
(2) Vyžaduje se předplacení aplikace Hubble. Podrobnější informace najdete na
hubbleconnected.com/plans.
(3) Na zobrazovacích zařízeních schopných zobrazit 1080p.
(4) 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.
(5) Závisí na operačním systému.

