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Peace of Mind Starts Here

Peace of Mind Starts Here
Przedstawiamy najnowszy, przełomowy uspokajacz Hubble Connected – Hubble Eclipse+. To inteligentne przenośne urządzenie 
uspokajający z Wi-Fi, będące istotną częścią naszej nowej linii zdrowotnej, jest niezbędne w każdym pokoju dziecinnym. 
Wyposażone w 7-kolorową lampkę nocną, cyfrowy zegar LED i możliwość monitorowania dźwięku urządzenie Eclipse+ 
zapewnia, że Ty i twój Twój będziecie zawsze bezpieczni i zadowoleni. Umieść przenośny i ładowalny uspokajacz Eclipse+ w 
najbardziej dogodnym miejscu, a gdy bateria się wyczerpie, umieść go z powrotem w stacji dokującej, aby móc dalej korzystać z 
Hubble Eclipse+. W nocy pomóż dziecku wyrobić dobre nawyki związane ze snem, korzystając z trenera snu. Hubble Eclipse+ 
najlepiej działa z kompatybilnym urządzeniem inteligentnym. Pobierz aplikację HubbleClub i bądź zawsze w na bieżąco z tym, co 
najważniejsze. Monitoruj temperaturę w pokoju, aby zapewnić dziecku komfort, a także odtwarzaj kołysanki, kojące dźwięki i 
audiobooki, aby ułatwić całej rodzinie zasypianie. Twórz osobiste nagrania audio, kontroluj czułość światła i reguluj głośność. 
Możesz też skorzystać z funkcji monitorowania rozwoju dziecka, aby rejestrować każdy istotny kamień milowy na drodze jego 
rozwoju.
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Monitor dźwięku

Przenośny
monitor dźwięku

Hubble Eclipse+
Inteligentny przenośny uspokajający monitor dźwięku Wi-Fi
z lampką nocną, głośnikiem BT i zegarem cyfrowym

Pobierz HubbleClub od Hubble 
Connected, aby uzyskać dostęp do 
porad ekspertów dotyczących snu, 
wskazówek dla rodziców oraz 
trackera wzrostu i rozwoju dziecka.
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Co znajduje się w opakowaniu?
(1) Wymaga połączenia Wi-Fi z Internetem.

• Głośnik i uspokajacz BT
• Monitor dźwięku
• Urządzenie przenośne z funkcją ładowania
• Przycisk Push-to-Talk ConnectChat™
• Łączność Wi-Fi® i BT
• Prywatne, bezpieczne połączenie Wi-Fi
• Wielokolorowe światło nocne
• Trener Snu
• Wyświetlanie godziny / Alarm
• Wstępnie zainstalowane kołysanki, naturalne
  kojące dźwięki oraz opowiesci na noc

• Monitorowanie wzrostu i rozwoju
  dziecka
• Porady ekspertów dotyczące snu
  i rodzicielstwa

Cechy Usługi Hubble Informacje o wysyłce

• Kod produktu: 4468-WHEU-01
• EAN: 5012786050631
• Karton zewnętrzny EAN: 5012786050648
• Liczba elementów w opakowaniu: 4
• Rozmiar pudełka prezentowego:
  143mm(W) x 78mm(D) x 200mm(H)
• Waga pudełka: 0.54kg
• Wymiary kartonu zewnętrznego:
  310mm(W) x 279.4mm(D) x 203.2mm(H)
• Waga kartonu zewnętrznego: 3.63kg
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Zmniejszenie 
śladu węglowego 
i e-odpadów
*Adapter ścienny nie
 jest dołączony


