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bárhonnan

Vigyázz gyermekedre bármikor, bárhol a DCS-855L EyeOn Baby Monitor HD 360 

segítségével. A pásztázó/billentő fukció lehetővé teszi, hogy távolról irányítsd a kamerát; 

könnyen megfi gyelheted az egész gyermekszobát mobileszközödről! Az éjjeli üzemmód, a 

hőmérséklet-ellenőrzés, a hang- és mozgásérzékelés, a kétirányú hangrendszer, az értesítések 

és a többi funkció által a DCS-855L mindig összeköt családoddal.

Nyugalom, Mindenhol, Mindig

Az EyeOn Baby Monitor HD 360 speciálisan arra lett tervezve, hogy könnyen vigyázzhass 

gyermekedre. Sokoldalú egész napos megfi gyelőrendszere automatikusan bekapcsolja az 

éjjeli üzemmódot ha sötét lesz, nappal is és éjjel is tiszta képet közvetít, így bármikor rajta 

tarthatod a szemedet a dolgokon. Kapj értesítést ha hang, mozgás vagy hőmérséklet-

változás történik Nem csak láthtatod és hallhatod gyermekedet, hanem meg is nyugtathatod 

őt az öt kedves gyermekdal egyikével vagy saját zenéiddel illetve hangoskönyveiddel, sőt a 

kétirányú hangrendszer használata által akár saját hangoddal is. 

Tulajdonságok
Kamera

•	 HD felbontás (1280x720) a részletgazdag képért 

•	 Az infravörös éjjeli üzemmód egész napos megfi gyelést tesz 
lehetővé

•	 802.11n vezeték nélküli kapcsolat a rugalmas elhelyezhetőség 
érdekében

•	 A halk pásztázó és billentő funkció által könnyedén 
áttekintheted az egész szobát

•	 16GB microSD kártyát tartalmaz a mozgás vagy hang 
érzékelésének hatására készített pillanatfelvételek vagy videók 
rögzítéséhez

•	 Külső USB akkumulátorról üzemeltethető1

•	 Beépítve 5 különböző kedves gyermekdal

•	 Játsszd le saját zenéidet vagy hangoskönyveidet a microSD 
kártyáról

•	 Cserélhető kék, rózsaszín és fehér gyűrűk és fedlapok

Intelligens babafi gyelés

•	 A hangérzékelő funkció értesít a hangokról vagy sírásról

•	 A mozgásérzékelő funkció értesít róla ha a kamera mozgást 
érzékel

•	 A hőmérséklet-ellenőrzés értesít róla ha a szobában túl meleg 
vagy hideg lesz

•	 Az érzékelt eseményekről értesítés küldhető mobileszközödre

•	 A kétirányú hangrendszer lehetővé teszi, hogy halld 
gyermekedet, valamint hogy válaszolj neki és megnyugtasd őt 

Megbízható irányítás mobileszközödről vagy számítógépedről

•	 Az ingyenes, iPhone, iPad, és Android eszközökre való 
mydlink™ Baby alkalmazást használja2

•	 A mydlink Baby alkalmazás segít az eszköz üzembe 
helyezésében és könnyű hozzáférhetőséget biztosít az egyes 
funkciókhoz

•	 Figyelj meg és irányíts a biztonságos mydlink webportálon 
keresztül

Termékjellemzők

Távoli 
megfi gyelés

Hang- és 
mozgásérzékelés

Azonnali push 
értesítések

4x digitális zoom

Játssz le 
gyermekdalokat, 

saját zenéidet vagy 
hangoskönyveket

Értesítések 
hőmérséklet-
változásokról

Forgatás és döntés

HD
720p

Nagyfelbontású 
videó hanggal

Kétirányú 
hangátvitel

HD
720p

Figyelj meg nagyfelbontásban, nappal 
és éjszaka, bárhonnan.

Biztonságos hozzáférés okostelefonon, 
tableten vagy számítógépen keresztül

Távirányítású pásztázó és billentő 
funkció nagyobb terület lefedéséhez

Rögzíts akár 7 napnyi videót a tartozék 
microSC kártyára

Játssz le gyermekdalokat, saját zenéidet 
és hangoskönyveket
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Tökéletes otthoni használatra vagy a távollétedben is; mydlink-en keresztül 

hozzáférhető, ami azt jelenti, hogy kamerádhoz hozzáférhetsz a távolból is 

interneten keresztül számítógépedről vagy mobileszközödről. Nézd meg 

gyermekedet amikor az irodában vagy, vagy nézd meg a nap eseményeit a 

tartozék 16GB microSD kártyára rögzített videók lejátszásával. 

Pásztázás/billentés a saroktól sarokig való 
lefedettségért

Más babamonitorokkal ellentétben az EyeOn Baby Monitor HD 360 

utasításodra fel, le, balra és jobbra tud forogni, így könnyedén lehetővé 

teszi egy nagy szoba áttekintését. A halk motorok lehetővé teszik, hogy alvó 

gyermeked felébresztése nélkül változtasd a kamera látószögét.

Tökéletesen hordozható a bárhol történő 
közvetlen megfi gyeléshez

Amikor gyermekeddel utazol magaddal viheted az EyeOn Baby Monitor 

HD 360-at, akkor is ha nincs internethozzáférés. Csak csatlakoztasd 

mobileszközödet a EyeOn Baby Monitor HD 360 vezeték nélküli hálózatához 

a közvetlen helyi megfi gyeléshez, így tökéletessé téve azt a családi 

nyaralásokhoz vagy baráti látogatásokhoz. Még külső USB akkumulátorhoz 

is csatlakoztathatod1 a teljes hordozhatóság érdekében!

Szuperkönnyű üzembehelyezés

Tökéletes több eszközön történő megfi gyeléshez

mydlink™-en keresztüli hozzáférés

Egy babafi gyelő saját hálózatodhoz való kapcsolása és az ahhoz történő 

hozzáférés hagyományosan összetett konfi gurációt igényelt. A mydlink 

által könnyen hozzáférhetsz az EyeOn Baby Monitor HD 360-hoz, akárhol 

is vagy, éa amikor csak szeretnéd.  Csak töltsd le az ingyenes mydlink Baby 

alkalmazást okostelefonodra vagy tabletedre és gyorsan és könnyen üzembe 

helyzheted és láthatod EyeOn Baby Monitor HD 360-odat bárhonnan 

vezeték nélküli vagy 4G LTE/3G kapcsolaton keresztül.  Bejelentkezhetsz a 

biztonságos mydlink webportálra is számítógépeden, így rajta tarthatod a 

szemedet azon, aki a legfontosabb számodra.

Elölnézet

Éjjeli üzemmód lámpái (infravörös)

Energiaellátást jelző LED

Kameralencse

Gyűrű

Környezeti fény érzékelője

Mikrofon

Felhő LED

Fókuszgyűrű

Hátulnézet

Hangszóró 
(fedlap alatt)

Tápcsatlakozó 
(Micro-USB)

microSD kártyafi ók

Direkt gomb
Reset gomb

Hőmérséklet-érzékelő

16GB microSD kártya 
az automatikus 

felvételhez 

Rögzíts 
pillanatfelvételeket és 
videókat közvetlenül 

mobileszközödre

Tapasztald meg 
a nyugalmat 
bármikor, 

bárhol

mydlink™ Baby Alkalmazás
mydlinkTM Baby mydlinkTM Baby

iOS Android

Töltsd le az ingyenes mydlink™ Baby alkalmazást és kezdd meg a 
megfi gyelést.

1. lépés
Üzembehelyezés

3. lépés 
Megfi gyelés

2. lépés
Elhelyezés

mydlinkTM Baby mydlinkTM Baby

iOS Android
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Műszaki jellemzők

Kamera

Kamera hardver jellemzői •	1/4” Megapixel CMOS szenzor
•	Beépített infravörös eltávolítható (ICR) szűrőmodul
•	5 méteres infravörös megvilágítási távolság
•	Szükséges minimum megvilágítás: 0 lux ha az 

infravörös LED világít 
•	Beépített mikrofon és hangszóró
•	Digitális zoom
•	Pásztázási szög: -170°-tól 170°-ig
•	Dőlésszög: -25°-tól 95°-ig

•	Fókuszhossz: 3,3 mm
•	Minimum tárgytávolság: 200 mm
•	Rekesznyílás: F2.2
•	Látószög:
•	 (vízszintesen) 70.4°
•	 (függőlegesen) 43°
•	 (átlósan) 84.6°

Csatlakoztathatóság •	802.11 b/g/n vezeték nélküli kapcsolat WEP/WPA/
WPA2 támogatással

•	2.4GHz frekvencián működik

•	Az egysávú 1T1R üzemmód 20MHz sávszélesség 
használatával legfeljebb 72.2 Mbps (fizikai érték) 
adatátviteli sebességet támogat

Külső eszközök csatlakozófelületei •	microSDHC kártyafiók tartozék 16GB microSD 
kártyával

•	Reset gomb

•	Direkt gomb
•	Tápcsatlakozó (Micro-USB)

LED-ek •	Energiaellátást jelző LED Kapcsolódás/Működés/
Energiaellátás

•	Felhő LED: Felhő alapú/Közvetlen üzemmód

Képi tulajdonságok •	Alakítható képméret •	 Időbélyegzővel ellátva

Videótömörítés •	H.264 formátumú videótömörítés •	 JPEG az állóképek számára

Videófelbontás •	1280x720 •	640x352

Hangtámogatás •	AAC
•	ADPCM

•	5 előre rögzített gyermekdal

Babafigyelő funkciók •	Állítható érzékenységű hangérzékelés
•	Állítható érzékenységű mozgásérzékelés
•	Ha mozgást vagy hangot észlel pillanatfelvételt és 

videót készít a micro SD kártyára

•	Hőmérsékletérzékelés állítható értesítési tartománnyal
•	Értesítést küld ha hangot vagy mozgást érzékel
•	A kétirányú hangrendszer lehetővé teszi, hogy hallja 

gyermekét és válaszoljon neki

Mobilalkalmazás •	A mydlink Baby Camera Monitor alkalmazás 
beszerezhető az App Store-ban és a Google Play-en

•	Kompatibilis iPhone-nal, iPad-del vagy Android alapú 
okostelefonokkal vagy tabletekkel2

Hálózat

Hálózati protokollok •	 IPv4
•	ARP
•	TCP/IP
•	UDP
•	 ICMP

•	DHCP kliens
•	HTTP
•	HTTPS (a konfigurációhoz) 
•	UPnP port továbbítás
•	RTP/RTSP/RTCP

Biztonság •	Adminisztrátor-védelem
•	 Jelszóhitelesítés

•	HTTP-hitelesítés

Fizikai jellemzők

Méretek (hossz x szélesség x magasság) •	114.16 x 109.16 x 131.3 mm (4.5 x 4.3 x 5.2 inch)

Súly •	396 g (14 oz) ± 5%

Árambemenet •	5 V DC / 2 A, 50/60 Hz tápadapter •	Üzemeltethető legalább 2A teljesítményű külső USB-
akkumulátorról1

Energiafogyasztás •	max. 7.5 watt ± 5%

Hőmérséklet •	Üzemi: 0 - 40 °C (32 - 104 °F) •	Tárolási: -20 - 70 °C (-4 -158 °F)

Páratartalom •	Üzemi: 20% - 80% nem kondenzálódó •	Tárolási: 5% - 95% nem kondenzálódó
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További információ: www.dlink.com

D-Link Európai Központ D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, London, NW10 7BX. 
A feltételek külön értesítés nélkül megváltoztathatóak. A D-Link a D-Link Corporation és tengerentúli leányvállalatai bejegyzett védjegye. 
Minden további védjegy saját tulajdonosához tartozik. ©2015 D-Link Corporation. Minden jog fenntartva. E&OE. 

Aktualizálva 2015 márciusában.

Tanúsítványok •	CE
•	CE LVD
•	FCC B osztály

•	 ICES
•	C-Tick

Méretábra
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Cserélhető színes gyűrűk

1 USB akkumulátor nem tartozék, legalább 2A teljesítményt igényel.
2 Ellenőrizd a mobilalkalmazás áruház oldalán, hogy az eszközöd kompatibilis-e.
3 16GB microSD kártya tartozék. Javasolt SDHC Class 6 vagy annál nagyobb kártya. Legfeljebb 32GB kártyakapacitást támogat.

109,16 mm


