
USLYŠÍTE KAŽDÉ PÍPNUTÍ
MBP161 je digitální audio baby monitor od společnosti Motorola. Jeho DECT technologie

vám dává klid s vědomím, že její digitální komunikační signál je bezpečný, takže ostatní

nemohou odposlouchávat. MBP161 nabízí celou řadu funkcí a je snadno ovladatelný.

Elektronická chůva přichází s časovačem péče o dítě, který vám pomůže zapamatovat si

důležité úkoly pro péči o dítě nebo připomene krmení vašeho dítěte, výměnu plenky a

plánovaný čas pro uložení k spaní. Zapněte noční světlo tak, že místnost je jemně

osvětlená. Mezi další funkce patří sledování pokojové teploty a obousměrná komunikace.

S Motorola MBP161 uslyšíte každé pípnutí.

MBP161 Timer
Digitální Audio Baby Monitor s Časovačem



* Když je přímá viditelnost mezi rodičovskou a dětskou

jednotkou. Jakákoliv překážka mezi jednotkami významně

sníží dosah.

MBP161 Timer

• Rodičovská jednotka

• Dětská jednotka

• Uživatelský průvodce

• Rychlá uživatelská příručka

• Nabíjecí baterie (Rodičovská jednotka)

• 2 x napájecí adaptér (rodičovská a dětská 

jednotka)

Reference EAN čárový kód

Počet 
jednotek v 1 

balení /
přepravní 

balení

Rozměry produktu (cm)
Rozměry 1 dárkového 

balení (cm)

Hrubá
hmotnost 1 

produktu

Hrubá
hmotnost 
dárkového 

balení

Hrubá
hmotnost 

přepravního 
balení

MBP161 408810700201 5012786033818 4 š15,5 x h9 x v12,5 š16 x h10,5 x v24 230 g 710 g 3,17 kg

Funkce Obsah balení

Logistické informace

• LCD displej s podsvícením

• DECT technologie bez rušení signálu

• Bezpečné šifrování dat

• ECO režim

• Dosah až 300 metrů*

• Upozornění na mimo dosah signálu

• 3 činnosti časovače

• Mikrofon s vysokou citlivostí

• Ovládání hlasitosti

• Vizuální indikátor hladiny zvuku

• Sledování pokojové teploty

• Obousměrná komunikace

• Noční světlo u dětské jednotky

• Možnost vypnutí/zapnutí nočního světla z 

rodičovské jednotky

• Ukolébavky (5)

• Nabíjecí baterie (Rodičovská jednotka)

• Upozornění na vybitou baterii

• Stojánek

Digitální Audio Baby Monitor s Časovačem

Všechny návrhy a funkce produktu mohou podléhat změnám bez předchozího upozornění. Skutečný produkt se může mírně lišit od zobrazené fotografie. Naše 
mezinárodní podpůrné středisko pomůže každému konečnému spotřebiteli s dotazy či připomínky, zárukou, podporou nebo službou související s jejich produkty 
Motorola: www.motorolamonitors.com


