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Sledujte na čem Vám záleží.
Sledujte Vaše dítě s chůvičkou Motorola EASE35. S velkým displejem s úhlopříčkou 12,7 cm (5") získáte jasný
přehled o Vašem malém děťátku o budete moci snadno ovládat funkce kamery. Funkce digitálního přiblížení Vám
umožní detailní pohled na Vaše dítě. Funkce měření teploty Vám umožní sledovat teplotu místnosti dítěte, abyste se
přesvědčili, že je teplota pro Vaše dítě komfortní. Poslouchejte Vaše dítě a případně na něj mluvte pomocí funkce
obousměrného hovoru a utište ho ukolébavkou nebo pohádkou, aniž byste museli jít k němu do pokoje. Zůstaňte s ním
ve spojení ve Vašem domě až do vzdálenosti 300 m (1000 ft), aby Vám díky citlivému mikrofonu neuniklo ani jedno
jeho pínutí.

EASE35-2
5" DĚTSKÁ VIDEOCHŮVIČKA 
SE DVĚMA KAMERAMI
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Sledování růstu a rozvoje

Tipy pro rodiče na uspávání

Nová dimenze sledování dítěte
Sledujte dítě na 5" obrazovce a stáhněte si ZDARMA
aplikaci Hubble Connected, abyste získali nástroj na
sledování růstu a rozvoje a tipy na uspávání1 2



• 2.4 GHZ FHSS bezdrátová technologie
• 12,7 cm (5") barevný displej se stojánkem
• Obousměrná komunikace
• Digitální přiblížení (zoom)
• Monitorování teploty místnosti
• Infračervené noční vidění
• Přírodní uklidňující zvuky
• Dosah až 300 m (1,000ft) (1)
• Mikrofon s vysokou citlivostí
• Ovládání hlasitosti
• Vizuální indikace úrovně hladiny zvuku
• Upozornění mimo dosah a na vybitou baterii
• Zabezpečená a soukromá komunikace

Obsah balení
Dětská jednotka
Rodičovská jednotka
Napájecí adaptér x 2
Rychlý průvodce

Funkce

(1) Když je přímá viditelnost mezi rodičovskou a dětskou jednotkou.
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).

Logistické informace
Model: EASE35-2
EAN Code (EU): 5012786045415
Box Type: Uzavřený
Množství v kartonu: 4
Dětská jednotka: D 56mm x Š 72mm x V 115mm

(D 2.2" x Š 2.83" x V 4.53")
Hrubá hmotnost: 0.108kg (0.238 lbs.)
Rodičovská jednot. D164mm x Š96mm x V19mm

(D6.46" x Š3.78" x V0.748")    
Hrubá hmotnost: 0.223kg (0.492 lbs.)
Krabička: D 265mm x Š 96mm x V 160mm

(D 10.4" x Š 3.78" x V 6.3")
Hrubá hmotnost 0.89kg (1.96 lbs.)
Vnější karton: D405mm x Š280mm x V187mm

(D 15.94" x Š11.02" x V7.36")
Hrubá hmotnost: 4.31kg (9.5 lbs.)


