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EASE44 CONNECT
4.3" Wi-Fi® DĚTSKÁ VIDEOCHŮVIČKA

Monitorování
teploty
místnosti

Obousměrná
komunikace

Ukolébavky, zvuky přírody
a audioknihy

Podpora hlasového
asistenta1

4.3"

Více než sledování. Stáhněte si zdarma a prozkoumejte
aplikaci a její funkce.
Mobilní sledování2

Utišující zvuky a
osobní audio
nahrávky

Zaznamenávání a
ukládání
videohovorů3

Sledování růstu a
rozvoje

Možnost sdílení3

Tipy pro rodiče
na uspávání

Telefon není součástí dodávky

Hubble-for-Baby

Pozorujte a poslouchejte Vaše dítě odkudkoliv
Sledujte Vaše dítě s chůvičkou Motorola EASE 44 CONNECT. Doma používejte monitor s velkým displejem s
úhlopříčkou 10,9 cm (4,3"). Stáhněte si aplikakaci Hubble do Vašeho telefonu nebo tabletu pro streamování
videa v HD kvalitě a sledujte ho i když jste na cestách mimo domov. Získejte detailní pohled na Vaše dítě
pomocí funkce digitálního přiblížení. Monitorujte teplotu v místnosti dítěte, abyste se přesvědčili, že je teplota pro
Vaše dítě komfortní. Poslouchejte Vaše dítě a mluvte na něj jak z domova, tak ze vzdálených cest, díky funkci
obousměrného hovoru a utište ho ke spánku ukolébavkou, zvukem přírody nebo audioknihou, aniž byste museli
jít němu do místnosti. Můžete si dokonce pomocí aplikace Hubble vytvořit svoje vlastní audio nahrávky a
utišující zvuky pro Vaše dítě, když jste mimo domov.

Funkce

Obsah balení

• WiFi® připojení pro vzdálené sledování na cestách ;

Dětská jednotka

• 2,4 GHZ FHSS bezdrátové připojení pro sledování doma2
• 10,9 cm 4,3" barevný displej rodičovského monitoru se
stojánkem
• Digitální přiblížení
• Prohlížení na telefonech nebo tabletech schopných zobrazit
720 p HD rozlišení3
• Obousměrná komunikace
• Sledování teploty místnosti
• Infračervené noční vidění
• Dosah až 300 m (1 000 ft)1
• 10 přednastavených přírodních zvuků, ukolébavek a
audioknih
• Vizuální indikace úrovně hladiny zvuku
• Mikrofon s vysokou citlivostí
• Ovládání hlasitosti
• Upozornění mimo dosah a na vybitou baterii
• Zabezpečená a soukromá komunikace
• Spolupracuje s Amazon Alexa a Google Assistant

Rodičovská jednotka

Logistické informace
Model: EASE44 CONNECT
UPC: 816479018152
ITF: 10816479018159
Typ obalu: Uzavřený
Množství v kartonu: 4
Dětská jednotka D 56mm x Š 72mm x V 115mm
(D 2.2" x Š 2.83" x VB 4.53")
Hrubá hmotnost: 0.108kg (0.238 lbs.)
Rodičovská jedn. D 125mm x Š 23mm x V 68mm
(D 4.92" x Š 0.906" x V 2.68")
Hrubá hmotnost 0.155kg (0.34 lbs.)
Krabička: D 200mm x Š 90mm x V 160mm
(D 7.87" x Š 3.54" x V 6.3")
Hrubá hmotnost: 0.561kg (1.24 lbs.)
Master karton: D 375mm x Š 215mm x V 178mm
(D 14.76" x Š 8.46" x V 7.01")
Hrubá hmotnost: 2.54kg (5.6 lbs.)

Napájecí adaptér x 2
Rychlý průvodce
(1) V závislosti na operačním systému.
(2) Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu a kompatibilní prohlížecí zařízení.
(3) Vyžaduje předplacení služby Hubble. Více podrobností na
hubbleconnected.com/plans.
(4) Na prohlížecích zařízeních schopných zobrazit 720 p.
(5) Když je přímá viditelnost mezi rodičovskou a dětskou jedotkou. Jakákoliv
překážka mezi rodičovskou a dětskou jednotkou výrazně sníží dosah. V
případě použití rodičovské a dětské jednotky uvnitř budov je typický dosah 50
m (165 ft).

