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TECHNOLOGIA Z MIŁOŚCI
 
Gdy śpi, odpoczywa lub rozrabia, Ty możesz stale nad nim czuwać. 
Elektroniczna niania Xblitz Kinder 500 dostarczy Ci podgląd wideo, dźwięk
i temperaturę z pokoju Twojego dziecka. Dzięki temu będziesz natychmiast 
wiedzieć, kiedy zareagować...

BEZPRZEWODOWA KOMUNIKACJA 

Urządzenie łączy się z odbiornikiem 
bezprzewodowo. Możesz pilnować

swojej pociechy będąc w innym miejscu.



A KUKU !
 
Gdy śpi, odpoczywa lub rozrabia, Ty możesz stale nad nim czuwać. 
Elektroniczna niania Xblitz Kinder 500 dostarczy Ci podgląd wideo, dźwięk
i temperaturę z pokoju Twojego dziecka. Dzięki temu będziesz natychmiast 
wiedzieć, kiedy zareagować...

 
Masz  pełną kontrolę w pokoju dzieci. Niania Xblitz Kinder 500
pozwala na podgląd obrazu wideo w czasie rzeczywistym
przy pomocy odbiornika...

Wszystko co musisz zrobić to ustawić dostarczoną kamerę
w miejscu, które umożliwi dobrą obserwację twojego dziecka
i uruchomić monitor podglądowy.

Zasilanie sieciowe pozwala kamerze pracować non-stop. 
Monitor podglądowy dodatkowo został wyposażony we 
wbudowany akumulator, co umożliwia przenoszenie odbiornika
w dowolne miejsce.

Proste podłączenie urządzenia
dzięki zastosowaniu standardowych
gniazd typu MINI USB.

POMIAR TEMPERATURY
Urządzenie mierzy temperaturę
w pokoju Twojego dziecka i pokazuje
ją na wyświetlaczu odbiornika.

BEZPRZEWODOWA KOMUNIKACJA 

PORT MINI USB

°C



BEZPIECZNY SEN 
Gdy śpi, odpoczywa lub rozrabia, Ty możesz stale nad nim czuwać. 
Elektroniczna niania Xblitz Kinder 500 dostarczy Ci podgląd wideo, dźwięk
i temperaturę z pokoju Twojego dziecka. Dzięki temu będziesz natychmiast 
wiedzieć, kiedy zareagować...

 
Masz  pełną kontrolę w pokoju dzieci. Niania Xblitz Kinder 500
pozwala na podgląd obrazu wideo w czasie rzeczywistym
przy pomocy odbiornika...

 
Xblitz Kinder 500 posiada funkcję dwukierunkowej 
komunikacji głosowej. Oznacza to, że nie tylko usłyszysz 
głos swojego dziecka, ale możesz również do niego 
mówić...          

BEZPRZEWODOWA KOMUNIKACJA 

Xblitz Kinder 500 to również funkcjonalna transmisja 
dźwięku w obydwie strony, któr  a sprawdzi się zarówno 
u najmłodszych jak i starszych dzieci. Głos rodzica zawsze
działa uspokajająco i zajmie uwagę malucha zanim 
dotrzemy do pokoju. 



 
Masz  pełną kontrolę w pokoju dzieci. Niania Xblitz Kinder 500
pozwala na podgląd obrazu wideo w czasie rzeczywistym
przy pomocy odbiornika...

 
Xblitz Kinder 500 posiada funkcję dwukierunkowej 
komunikacji głosowej. Oznacza to, że nie tylko usłyszysz 
głos swojego dziecka, ale możesz również do niego 
mówić...          

STAŁA OPIEKA 
Xblitz Kinder 500 pomoże również w opiece 
nad osobami starszymi...         



 
Xblitz Kinder 500 posiada funkcję dwukierunkowej 
komunikacji głosowej. Oznacza to, że nie tylko usłyszysz 
głos swojego dziecka, ale możesz również do niego 
mówić...          

KOŁYSANKI 
Xblitz Kinder 500 posiada 8 pięknych, zaprogramowanych 
kołysanek, które możesz odtwarzać swojemu dziecku na 
odległość...        
 
Melodie odtwarzane są  z głośnika kamery umieszczonej przy łóżeczku dziecka.
Możesz uruchamiać je za pomocą posiadanego przy sobie monitora.  

 
Xblitz Kinder 500 pomoże również w opiece 
nad osobami starszymi...         



DANE TECHNICZNE
 
Xblitz Kinder 500 posiada 8 pięknych, zaprogramowanych 
kołysanek, które możesz odtwarzać swojemu dziecku na 
odległość...        
 
Melodie odtwarzane są  z głośnika kamery umieszczonej przy łóżeczku dziecka.
Możesz uruchamiać je za pomocą posiadanego przy sobie monitora.  

Model: Xblitz Kinder 500

Częstotliwość pracy:                                                          

kamery:                                                  Rozdzielczość 

Wyświetlacz:                                                  

munikacja :Dwustronna ko

:                                                    Czujnik temperatury

: Odświeżanie

Tryb nocny:

Wbudowane kołyskanki:

Tryb VOX:

Audio (odbiornik i kamera):

Zasięg kamery:

Wbudowana bateria w odbiorniku:

Zasilanie kamery:

Zawartość zestawu:

2400 MHz~2483.5 MHz

320x240 px

LCD 3,2 cala

Tak

Tak

20 kl/s

Tak

Tak / 8 melodii

Tak

Wbudowany mikrofon / głośnik

Na zewnątrz ~260m / wewnątrz ~50m

Tak, 750mAh 

Adapter AC

Kamera, odbiornik z wyświetlaczem,
2x zasilacz, instrukcja

 
Xblitz Kinder 500 pomoże również w opiece 
nad osobami starszymi...         


