
Dosah až 300 m (1000 ft)³

PIP1610 HD CONNECT
5.0" Wi-Fi® HD Video dětská chůvička 
s dálkovým natáčením a naklápěním

24 - hodinové monitorování 
a streamováníSoukromá a zabezpečená 

komunikace

Dálkové natáčení, naklápění
a přiblížení (zoom)



SPECIFIKACE
Displej s úhlopříčkou 12,7 cm (5")

Wi-Fi® připojení pro sledování odkudkoliv
2,4 GHz FHSS bezdrátové připojení pro sledování doma 

Dálkové natáčení, naklápění kamery a přiblížení (zoom)

Dosah až 300m (1000 ft)³

Zabezpečená soukromá komunikace

LED indikátor úrovně zvuku

Dvousměrná komunikace

Monitorování teploty místnosti

Infračervené noční vidění

Mikrofon s vysokou citlivostí

Dobíjitelná rodičovská jednotka

Možnost montáže na stěnu4

Monitorování a streamování 24 hodin denně 

APLIKACE MOTOROLA NURSERY
Prohlížení v Full HD (1080p) rozlišení na kompatibilních 
telefonech a tabletech2

Ukolébavky, utišující zvuky a osobní audio nahrávky1

Pořizování fotografií, záznam videí a jejich ukládání1

Dětský deník1

(1) Vyžaduje instalaci aplikace Motorola Nursery. Stáhněte si nebo si aktualizujte aplikaci Motorola Nursery pro vaše mobilní zařízení 
zdarma z obchodu aplikací.

(2)  Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu a HD kompatibilní prohlížecí zařízení schopné zobrazení 1080p.
(3) 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).
(4)  Síťový napájecí kabel kamery není na obrázku zobrazen. Je vyžadováno napájení kamery.

OBSAH BALENÍ  

RODIČOVSKÉ SLEDOVÁNÍ 
S CHŮVIČKOU PIP
Barevný displej rodičovské jednotky s vysokým 
rozlišením Vám umožňuje ve dne i v noci 
neustále sledovat Vaše malé dítě.

Kamera chůvičky dodávána včetně 
držáku na stěnu  Vám umožní lepší 
přehled o Vašem dítěti.



Aplikace Motorola Nursery App1 splňuje všechny požadavky pro sledování Vašeho dítěte 
pomocí Vašeho mobilního telefonu.

Prohlížení v Full HD (1080p) rozlišení na kompatibilních 
telefonech a tabletech2

Ukolébavky, utišující zvuky a osobní audio nahrávky1

Pořizování fotografií, záznam videí a jejich ukládání1

Dětský deník1
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