VM55
5.0" Přenosná Video dětská chůvička
s flexibilním držákem na kameru

Dvousměrná komunikace

Monitorování teploty místnosti

Infračervené noční vidění

Dálkové natáčení, naklápění a
přiblížení (zoom)

Flexibilní držák na kameru

Sledujte na čem záleží
Buďte si jisti, že vaše dítě je s chůvičkou Motorola VM55 vždy v bezpečí. Sledujte dění pomocí ergonomické rodičovské
jednotky, která se může pochlubit velkou barevnou obrazovkou s úhlopříčkou 12,7 cm (5") a působivým dosahem až 300 m
(1000 stop) a komunikujte se svým partnerem nebo dítětem pomocí funkce obousměrného hovoru. Vezměte si s sebou
přenosnou, bateriově napájenou kameru po celém domě, abyste mohli sledovat své dítě, ať je kdekoli, a mějte přehled o celé
místnosti, ve dne i v noci, s dálkovým ovládáním otáčení, naklánění a přibližování a a infračerveným nočním viděním. Slyšte
své dítě, když vás potřebuje s pomocí vysoce citlivému mikrofonu. Díky pohodlnému zobrazení pokojové teploty budete vědět,
zda v dětském pokoji není příliš horko nebo příliš zima. Pomocí flexibilního držáku na umístěte kameru na ideální místo,
abyste co nejlépe viděli na své dítě.

SPECIFIKACE
Ukolébavky
Dvousměrná komunikace
Monitorování teploty místnosti
Dosah až 300m (1000 ft)1
Infračervené noční vidění
LED indikátor úrovně zvuku
2,4 GHz FHSS bezdrátové komunikace pro sledování doma
Dálkové natáčení, naklápění kamery a přiblížení (zoom)
Mikrofon s vysokou citlivostí
Dobíjitelná rodičovská jednotka
Zabezpečená soukromá komunikace
Barevný displej s úhlopříčkou 12,7 cm (5")

(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).
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