
Nursery View Glow
Monitor dziecięcy wideo z lampką nocną 2.8"

Światło nastrojowe 
w 7 kolorach

Zoom cyfrowy

Czujnik temperatury 
pokojowej

HubbleClub
Aktywuj bezpłatną subskrypcję HubbleClub, 
aby uzyskać wygodny dostęp do nieogranic-
zonej transmisji na żywo, trackera dziecka i 
wielu innych ciekawych funkcji z poziomu 
swojego urządzenia przenośnego!

More Than Just a Baby Monitor
Przedstawiamy Nursery View Glow – najnowszego członka rodziny Hubble Connected. Zobacz, usłysz i mów do swojego 
dziecka z dowolnego miejsca dzięki 2,8-calowemu  monitorowi dziecięcemu wideo ze światłem nocnym, który daje 
rodzicom optymalnej możliwości sprawowania opieki nad dzieckiem w postaci eleganckiego, przenośnego urządzenia. 
Monitoruj temperaturę w pokoju, aby zapewnić dziecku komfort, i nigdy nie przegap żadnego dźwięku dzięki mikrofonowi 
o wysokiej czułości – wszystko to w zasięgu do 300 m.
Przekonaj się, czym jest inteligentne rodzicielstwo, dzięki aplikacji HubbleClub. Pobierz i używaj Trackera Wzrostu i 
Rozwoju, aby monitorować swoje dziecko po każdym karmieniu, drzemce i zmianie pieluszki. Uzyskaj dostęp do porad 
ekspertów dotyczących snu oraz wskazówek dla rodziców – wszystko to jest w zasięgu Twojej ręki dzięki aplikacji 
HubbleClub.

HubbleClub By 
Hubble Connected

Tryb widzenia 
nocnego w 
podczerwieni



• Kolorowy ekran o przekątnej 2.8"
• 7 kolorów światła nastrojowego
• Czujnik temperatury pomieszczenia
• Zasięg do 300 m (1,000 stóp)1
• Tryb widzenia nocnego w podczerwieni
• Zoom cyfrowy
• Wizualny wskaźnik poziomu dźwięku
• Mikrofon o wysokiej czułości
• Technologia bezprzewodowa 2,4 GHz FHSS

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

Cechy Usługi Hubble'a Informacje o wysyłce

Co znajduje się w opakowaniu?
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(1) Gdy istnieje wyraźna linia widzenia między jednostką rodzica a jednostkami 
dziecka. Każda przeszkoda między urządzeniem rodzica a jednostkami dla 
dzieci znacznie zmniejszy zasięg. W przypadku jednostki rodzica i dziecka 
wewnątrz pomieszczeń typowy zasięg wynosi do 50 metrów. (165 stóp).

• Kod produktu: 4451-WHEU-03
• EAN: 5012786050556
• kartonu zewnętrznego: 5012786050563
• Liczba elementów w opakowaniu: 4
• Rozmiar pudełka prezentowego:
  200mm(W) x 90mm(D) x 160mm(H)
• Waga pudełka: 0.516kg
• Wymiary kartonu zewnętrznego: 
   375mm(W) x 215mm(D) x 178mm(H)
• Waga kartonu zewnętrznego: 2.52kg


