
Video baby monitor s displejem 5.0”

MBP50

Hlídejte jejich sny.
Motorola digitální video baby monitor MBP50 umožňuje dohlížet vždy nad vašimi dětmi. Jeho 
digitální technologie na frekvenci 2.4Ghz FHSS vám dává klid na duši díky vědomí, že jeho 
signál je bezpečný, takže ostatní nemohou odposlouchávat. Tento video monitor je vybavený 
5,0" barevným LCD displejem s dálkovým otáčením, nakláněním, zoomem a infračerveným 
nočním viděním pro hlídání i při velmi nízkých úrovních světla. Křišťálově čistý obousměrný 
přenos zvuku vám umožní jasně komunikovat, jako když jste ve stejné místnosti s vašim 
dítětem. S Motorola MBP50 máte možnost hlídat jejich sny.

FUNKCE

Kamera s 
dálkovým 
otáčením, 
nakláněním a 
zoomem

Vysoká citlivost 
mikrofonu Ukolébavky Monitorování 

teploty v místnosti
Obousměrná 
komunikace



MBP50

• Dětská chůvička
• Rodičovská jednotka
• 2 adaptéry
• Rychlá uživatelská příručka

Funkce

• Bezdrátová technologie: 2,4 GHz FHSS
• Bezpečné šifrování dat
• Eco režim
• 5,0 "barevný displej
• Dosah až 300 m*
• Infračervené noční vidění
• Vysoká citlivost mikrofonu
• Ovládání hlasitosti
• Vizuální indikátor akustické hladiny
• Monitorování teploty v místnosti
• Obousměrná komunikace
• Dálkové ovládání otáčení, naklánění a zoomu
• Ukolébavky

Obsah balení

Logistické informace

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 připomínkami, zárukou, podporou nebo 
službou související s jejich produkty Motorola: www.motorolamonitors.com

* Když je přímá viditelnost mezi rodičovskou a dětskou 
jednotkou. Jakákoliv překážka mezi rodičovskou jednotkou a 
jednotkou dítěte sníží výrazně dosah.

Reference EAN čárový kód

Počet 
jednotek v 1 

balení /
přepravní 

balení

Rozměry produktu 
(cm)

Rozměry 1 
dárkového balení 

(cm)

Hrubá
hmotnost 1 

produktu 
(gr)

Hrubá hmotnost 
dárkového 

balení
(gr)

Hrubá hmotnost 
přepravního 
balení (kg)

EU MBP50 413310200201 5012786801424 4 PU: 15,7 x 9,6 x 2
BU: 9,6 x 9,6 x 11,7 15,3 x 12,8 x 16,5 450
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