
EyeOn Baby Monitor HD 360
DCS-855L

Home is where the SMART is

™

16GB 
karta microSD 

součástí 
balení

Proměňte svůj 
chytrý telefon 
nebo tablet na 

chůvičku a sledujte 
své miminko 

odkudkoli.

S chůvičkou DCS-855L EyeOn Baby Monitor HD 360 budete mít přehled o miminku kdykoli a 

kdekoli. S funkcí otáčení/naklánění můžete s kamerou pohybovat na dálku a snadno sledovat 

celý dětský pokojíček ve svém mobilním zařízení! Díky nočnímu režimu, sledování teploty, 

detekci zvuku/pohybu, obousměrnému audiu, odesílání upozornění a mnohému dalšímu 

budete s chůvičkou DCS-855L své rodině vždy nablízku.

Pro váš klid, kdekoli a kdykoli.

Chůvička EyeOn Baby Monitor HD 360 byla navržena speciálně pro snadnou péči o vaše 

miminko. Všestranná funkce celodenního sledování se setměním automaticky aktivuje noční 

režim a vy se tak budete moci dnem i nocí těšit jasnému obrazu a možnosti mít kdykoli vše 

pod kontrolou. Odesílání upozornění při zjištění zvuku, pohybu nebo změny teploty Nejenže 

své miminko uvidíte a uslyšíte, ale můžete je také utěšit jednou z pěti něžných ukolébavek, 

vlastními písničkami, audioknížkou nebo s využitím obousměrného audia i pomocí svého 

hlasu. 

Funkce
Kamera
•	 Rozlišení HD (1280 x 720) zajistí skutečně detailní obraz 
•	 Infračervený noční režim umožňuje nepřetržité 

sledování.
•	 Bezdrátová síť 802.11n nabízí možnost fl exibilního 

umístění kamery.
•	 Díky dokonale tichému posouvání a naklánění můžete 

jednoduše pokrýt celou místnost.
•	 Součástí balení je 16GB karta microSD, na kterou 

můžete zaznamenávat fotografi e nebo video 
aktivované pohybem nebo zvukem.

•	 Možnost napájení z externí baterie USB1

•	 5 předem nahraných něžných ukolébavek
•	 Možnost přehrávání vlastních písniček a audioknížek z 

karty microSD
•	 Vyměnitelný modrý, růžový a bílý tónovaný prstenec 

a kryt

Inteligentní sledování miminka
•	 Detekce zvuku vás upozorní na hlasité zvuky nebo 

pláč.
•	 S detekcí pohybu budete upozorněni v případě, že 

kamera zachytí pohyb.
•	 Se sledováním teploty budete mít přehled o 

případném snížení nebo zvýšení teploty v místnosti.
•	 V případě detekce si můžete nechat odeslat 

upozornění do mobilního zařízení.
•	 S obousměrným audiem uslyšíte své dítě a vzápětí je 

můžete utišit. 

Pohodlné řízení z mobilního zařízení a počítače
•	 Používá se bezplatná aplikace mydlink™ Baby pro 

iPhone, iPad a zařízení se systémem Android2

•	 Aplikace mydlink Baby umožňuje nastavení zařízení a 
snadný přístup ke všem funkcím.

•	 Sledování a řízení skrze zabezpečený webový portál 
mydlink

Přednosti produktu

Vzdálené 
sledování

Detekce zvuku a 
pohybu

Okamžité 
odesílání výstrah

4x digitální zoom

Přehrávání 
ukolébavek, vlastních 

písniček nebo 
audioknížek

Upozornění na 
teplotu

Posouvání a náklon

HD
720p

Video ve vysokém 
rozlišení se zvukem

Obousměrné 
audio

HD
720p

Sledování ve vysokém rozlišení, ve 
dne i v noci, odkudkoli

Zabezpečený přístup 
prostřednictvím chytrého telefonu, 
tabletu nebo počítače

Možnost vzdáleného posouvání/
naklánění pro pokrytí větší oblasti

Videozáznam na dodanou kartu 
microSD v délce až 7 dnů

Přehrávání ukolébavek, vlastních 
písniček nebo audioknížek
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Skvělé pro použití doma nebo i na cestách. Kamera podporuje aplikaci 

mydlink, takže k ní máte prostřednictvím internetu přístup ze svého počítače 

nebo mobilního zařízení. Sledujte své miminko z kanceláře nebo si prohlížejte 

nejzajímavější denní události zaznamenané ve formě videa na obsažené 

16GB kartě microSD. 

S otáčením/nakláněním budete mít přehled o dění ve 
všech koutech pokoje.

Na rozdíl od většiny ostatních chůviček je možné kameru EyeOn Baby Monitor 

HD 360 na vaše přání natáčet nahoru, dolů, doleva a doprava a snadno tak 

pokrýt celou velkou místnost. Tiché motory kamery vám umožní měnit 

pohled kamery bez obav z probuzení spícího miminka.

Snadno přenosná pro okamžité sledování kdekoliv

Chůvičku EyeOn™ Baby Monitor HD 360 si můžete vzít s sebou na cesty s 

miminkem, i pokud nemáte k dispozici internetové připojení. Jednoduše 

připojte své mobilní zařízení k bezdrátové síti chůvičky EyeOn™ Baby Monitor 

HD 360 a máte k dispozici okamžité místní sledování. Výborné pro rodinné 

dovolené nebo návštěvy u přátel. Kameru můžete dokonce připojit k externí 

USB baterii1 pro dokonalou přenosnost!

Opravdu jednoduché nastavení

Dokonalé pro sledování na více zařízeních

Podporuje mydlink™

Připojení chůvičky do sítě a přístup k ní obvykle vyžadují komplexní 

konfi guraci. S aplikací mydlink je přístup k chůvičce EyeOn Baby Monitor 

360 snadný odkudkoli a kdykoli potřebujete. Jednoduše si stáhněte 

bezplatnou aplikaci mydlink Baby pro svůj chytrý telefon nebo tablet 

a můžete snadno a rychle měnit nastavení a sledovat obraz chůvičky 

EyeOn™ Baby Monitor HD 360 odkudkoli pomocí připojení 4G LTE / 3G. 

Můžete se také přihlásit k zabezpečenému webovému portálu mydlink na 

svém počítači a sledovat to, co je vám nejdražší.

Pohled zepředu

Diody pro noční režim (infračervené)

Kontrolka napájení

Objektiv kamery

Tónovaný prstenec

Snímač okolního 
světla

Mikrofon

Kontrolka cloudu

Zaostřovací kroužek

Pohled zezadu

Reproduktor
(pod krytem)

Napájecí 
konektor 

(microUSB)

Slot pro kartu microSD
(pod krytem)

Tlačítko pro přímé připojení
Tlačítko pro reset

Snímač teploty

16GB karta microSD, 
pro automatický 

záznam 

Pořizujte snímky a 
videa přímo ze svého 

mobilního zařízení.

Buďte klidní, 
kdekoli a 
kdykoli

Podporuje mydlink™

Aplikace mydlink™ Baby
mydlinkTM Baby mydlinkTM Baby

iOS Android

Stáhněte si bezplatnou aplikaci mydlink™ Baby a začněte se 
sledováním.

Krok 1
Instalace

Krok 3
Sledování

Krok 2
Umístění

mydlinkTM Baby mydlinkTM Baby

iOS Android
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Technické parametry

Kamera

Hardwarový profil kamery •	1/4” megapixelový snímač CMOS
•	Zabudovaný přepínatelný filtr infračerveného světla 

(ICR)
•	 Infračervené osvětlení na vzdálenost 5 m
•	Minimální osvětlení: 0 luxů po zapnutí infračervené 

diody LED 
•	Vestavěný mikrofon a reproduktor
•	Digitální zoom
•	Rozsah posouvání: -170° až 170°
•	Rozsah náklonu: -25° to 95°

•	Fokální vzdálenost: 3,3 mm
•	Minimální vzdálenost objektu: 200 mm
•	Clona: F2.2
•	Pozorovací úhel:
•	 (V) 70,4°
•	 (Š) 43°
•	 (H) 84,6°

Možnosti připojení •	Bezdrátová síť 802.11 b/g/n s podporou klíče WEP/
WPA/WPA2

•	Provoz na 2,4GHz pásmu

•	Režim jednoho pásma 1T1R podporuje přenosovou 
rychlost až 72,2 Mb/s (rychlost PHY) s šířkou pásma 20 
MHz

Rozhraní pro externí zařízení •	Slot pro kartu microSDHC (16GB karta microSD je 
součástí balení)

•	Tlačítko pro reset

•	Tlačítko pro přímé připojení
•	Napájecí konektor (microUSB)

Kontrolky LED •	Kontrolka napájení Spojení/aktivita/napájení •	Kontrolka cloudu: Připojení v cloudu/přímé připojení

Funkce obrazu •	Upravitelné velikosti obrázků •	Překrytí časovým razítkem

Komprese videa •	Komprese videa ve formátu H.264 •	 JPEG pro statické snímky

Rozlišení videa •	1280 x 720 •	640 x 352

Podpora audia •	AAC
•	ADPCM

•	5 předem nahraných ukolébavek

Funkce pro sledování dítěte •	Detekce zvuku s upravitelnou citlovistí
•	Detekce pohybu s upravitelnou citlovistí
•	V okamžiku zjištění pohybu nebo zvuku se aktivuje 

záznam snímků a videa na kartu microSD

•	Detekce teploty s upravitelným rozsahem pro aktivaci 
výstrahy

•	Odesílání upozornění v případě hlasitého zvuku nebo 
pohybu

•	Obousměrné audio umožňuje reagovat na dítě a utišit je

Aplikace pro mobilní zařízení •	Aplikace mydlink Baby Camera Monitor je k dispozici v 
obchodech s aplikacemi App Store a Google Play

•	Kompatibilní se zařízeními iPhone, iPad nebo chytrými 
telefony a tablety se systémem Android2

Síť

Síťové protokoly •	 IPv4
•	ARP
•	TCP/IP
•	UDP
•	 ICMP

•	Klient DHCP
•	HTTP
•	HTTPS (pro potřeby konfigurace) 
•	Přesměrování portů UPnP
•	RTP/RTSP/RTCP

Zabezpečení •	Zabezpečená správa
•	Ověřování heslem

•	Ověřování HTTP

Fyzické parametry

Rozměry (D x Š x V) •	114,16 x 109,16 x 131,3 mm

Hmotnost •	396 g ± 5 %

Napájení •	Napájecí adaptér 5 V ss. / 2 A, 50/60 Hz •	Možnost napájení z externí baterie USB s výstupem  
alespoň 2 A1

Spotřeba •	7,5 W max. ± 5 %

Teplota •	Provozní: 0–40 °C •	Skladování: -20 až 70 °C

Vlhkost •	Provozní: 20 až 80 % bez kondenzace •	Skladovací: 5–95 % bez kondenzace
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Další informace naleznete na adrese www.dlink.com

Hlavní pobočka společnosti D-Link pro Evropu. Hlavní pobočka společnosti D-Link pro Evropu. D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, Londýn, NW10 7BX. 
Technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění. D-Link je registrovaná ochranná známka společnosti D-Link Corporation a jejích zahraničních poboček. 
Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků. ©2015 D-Link Corporation. Všechna práva vyhrazena. S výhradou chyb a opomenutí. 

Aktualizováno v březnu 2015

Certifikáty •	CE
•	CE LVD
•	FCC třída B

•	 ICES
•	C-Tick

Diagram s rozměry
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Vyměnitelné tónované barevné prstence

1 USB baterie není součástí dodávky, vyžaduje výstup alespoň 2 A.
2 V obchodě s aplikacemi pro mobilní zařízení si ověřte, že je vaše zařízení kompatibilní.
3 16GB karta microSD je součástí balení. Doporučujeme používat kartu SDHC třídy 6 nebo vyšší. Podpora karet až do velikosti 32 GB.

109,16 mm


