
EyeOn Baby Monitor HD 360
DCS-855L

Home is where the SMART is

™

W zestawie 
karta microSD 
o pojemności 

16 GB

Używaj  
smartfonu lub 

tabletu jako 
elektronicznej 

niani w dowolnym 
miejscu

Monitoruj swoje dziecko w  dowolnym czasie i  dowolnym miejscu za pomocą elektronicznej niani 

DCS-855L EyeOn Baby Monitor HD 360. Możliwość zdalnego obracania/pochylania kamery pozwala 

z łatwością obserwować cały pokój dziecka za pomocą urządzenia przenośnego! Dzięki funkcji trybu 

nocnego, czujnikowi temperatury, wykrywaniu dźwięku i ruchu, dwukierunkowej obsłudze dźwięku, 

powiadomieniom i innym opcjom urządzenie DCS-855L gwarantuje stałą łączność z rodziną.

Spokój ducha zawsze i wszędzie
Urządzenie EyeOn Baby Monitor HD 360 zaprojektowano specjalnie po to, aby zapewnić maksymalne 

bezpieczeństwo Twojemu dziecku. Jego wszechstronne funkcje całodobowego monitorowania 

automatycznie włączają tryb nocny, gdy staje się ciemno, co sprawia, że masz kontrolę nad swoją 

pociechą bez względu na porę dnia. Po wykryciu dźwięku, ruchu lub zmiany temperatury otrzymasz 

natychmiastowe powiadomienie. Możesz nie tylko widzieć i słyszeć swojego malucha, lecz również 

uspokoić go za pomocą jednej z  kojących kołysanek, własnej muzyki lub audiobooka, a  nawet 

własnym głosem dzięki funkcji dwukierunkowej obsługi dźwięku. 

Funkcje
Kamera

•	 Rozdzielczość HD (1280 x 720) pozwala dostrzec  
najdrobniejsze szczegóły 

•	 Wbudowane diody LED emitujące światło w paśmie 
podczerwieni umożliwiają całodobowe monitorowanie

•	 Łączność bezprzewodowa w standardzie 802.11n zapewnia 
elastyczność umieszczenia kamery

•	 Działający niemal bezgłośne moduł obracania i pochylania 
pozwala z łatwością objąć obserwacją całe pomieszczenie

•	 W zestawie karta microSD o pojemności 16 GB, na której 
są zapisywane zdjęcia oraz filmy aktywowane ruchem 
lub dźwiękiem

•	 Urządzenie może być zasilane z zewnętrznego źródła USB1

•	 Wbudowanych pięć kojących kołysanek

•	 Możliwość odtwarzania własnej muzyki oraz audiobooków 
z karty microSD

•	 Wymienne niebieskie, różowe oraz białe ozdobne pierścienie 
i osłony

Inteligentne monitorowanie dziecka

•	 Funkcja wykrywania dźwięków ostrzega o hałasie i płaczu

•	 Funkcja wykrywania ruchu powiadamia o zaobserwowaniu 
ruchu dziecka

•	 Funkcja monitorowania temperatury informuje, czy 
w pomieszczeniu nie jest zbyt ciepło lub zbyt zimno

•	 Możliwość wysyłania powiadomień o wykrytych zdarzeniach na 
urządzenie przenośne

•	 Dwukierunkowy moduł obsługi dźwięku pozwala usłyszeć 
dziecko, a następnie powiedzieć do niego kilka uspokajających 
słów 

Wygodne sterowanie z  poziomu urządzenia przenośnego lub 
komputera

•	 Współpraca z aplikacją mydlink™ Baby dostępną na iPhone’a, 
iPada i urządzenia z systemem Android2

•	 Aplikacja mydlink Baby ułatwia konfigurowanie urządzenia 
i zapewnia łatwy dostęp do wszystkich funkcji

•	 Podgląd i obsługa za pośrednictwem bezpiecznego portalu 
internetowego mydlink

Cechy produktu

Zdalne 
monitorowanie

Wykrywanie ruchu 
i dźwięku

Natychmiastowe 
wysyłanie powia-

domień

4-krotny zoom cyfrowy

Odtwarzanie kołysa-
nek, własnej muzyki 

i audiobooków

Ostrzeżenia 
o temperaturze

Funkcja obrotu 
i pochylania

HD
720p

Dźwięk i obraz w wy-
sokiej rozdzielczości

Dwukierunkowy 
dźwięk

HD
720p

Monitorowanie w wysokiej rozdzielczości, 
przez całą dobę, z dowolnego miejsca

Bezpieczny dostęp ze smartfonu, tabletu 
lub komputera

Możliwość zdalnego obracania i pochylania 
kamery gwarantuje większy zasięg 
obserwacji

Rejestrowanie zdarzeń nawet z 7 dni na 
dołączonej karcie microSD

Odtwarzanie kołysanek, własnej muzyki 
i audiobooków
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To idealne rozwiązanie do domu i podróży dzięki aplikacji mydlink, która umożliwia 

zdalny dostęp do kamery ze smartfona lub komputera zapewniającego dostęp 

do internetu. Obserwuj dziecko, gdy jesteś w biurze, oraz sprawdzaj, co działo się 

w ciągu dnia, odtwarzając nagrania zarejestrowane na dołączonej karcie microSD 

o pojemności 16 GB. 

Funkcja obrotu/pochylania umożliwiająca obserwację 
całego pomieszczenia
W przeciwieństwie do innych niani elektronicznych urządzenie EyeOn Baby Monitor 

HD 360 może odchylać obiektyw kamery w dół i w górę oraz w lewo i w prawo, co 

zapewnia bezproblemowe monitorowanie nawet dużych pomieszczeń. Działające 

niemal bezgłośnie silniczki pozwalają zmieniać kierunek obserwacji kamery bez 

obawy o zbudzenie śpiącego dziecka.

Monitoring dziecka nigdy nie był tak łatwy i przyjemny
Urządzenia EyeOn Baby Monitor HD 360 można używać podczas podróży 

z  dzieckiem, nawet bez dostępu do internetu. Wystarczy podłączyć urządzenie 

przenośne do sieci bezprzewodowej EyeOn Baby Monitor HD 360, aby lokalnie 

kontrolować zachowanie dziecka. To idealne rozwiązanie podczas rodzinnych 

wakacji lub wizyty u  przyjaciół. Można również podłączyć przenośne źródła 

zasilania przez port USB1, tak aby uczynić nianię w pełni mobilnym urządzeniem!

Dziecinnie prosta obsługa

Idealne rozwiązanie do wyświetlania danych z wielu 
urządzeń

Obsługa aplikacji mydlink™
Podłączenie elektronicznej niani do domowej sieci oraz dostęp w  tradycyjny 

sposób wymaga złożonej i czasochłonnej konfiguracji. Aplikacja mydlink sprawia, 

że dostęp do urządzenia EyeOn Baby Monitor HD 360 jest dziecinnie prosty — 

z  każdego miejsca i  w  dowolnym czasie. Wystarczy pobrać bezpłatną aplikację 

mydlink Baby na smartfona lub tablet i w kilku prostych krokach skonfigurować 

i  uzyskać podgląd obrazu z  urządzenia EyeOn Baby Monitor HD 360. Jest to 

możliwe z dowolnego miejsca zapewniającego dostęp do sieci bezprzewodowej 

lub połączenia 3G/4G LTE. Aby obserwować dziecko, można również zalogować się 

do bezpiecznego portalu internetowego mydlink za pomocą komputera.

Widok z przodu

Diody LED (IR) trybu 
nocnego

Kontrolka LED 
zasilania

Obiektyw kamery

Pierścień ozdobny

Czujnik natężenia 
oświetlenia

Mikrofon

Kontrolka LED 
chmury

Pierścień regulacji 
ostrości

Widok z tyłu

Głośnik 
(za osłoną)

Gniazdo 
zasilania  

(Micro-USB)

Gniazdo kart 
MicroSD 

(za osłoną)

Przycisk bezpośredniego łączenia
Przycisk 

resetowania

Czujnik 
temperatury

Karta microSD 
o pojemności 16 GB 
automatycznie zapi-
suje nagrany obraz 

Rób zdjęcia i nagrywaj 
filmy, zapisując je bez-
pośrednio na urządze-

niu przenośnym

Doświadcz  
spokoju ducha 

zawsze 
i wszędzie

Aplikacja mydlink™ Baby
mydlinkTM Baby mydlinkTM Baby

iOS Android

Pobierz darmową aplikację mydlink™ Baby i rozpocznij 
monitorowanie.

Krok 1  Zainstaluj Krok 3  MonitorujKrok 2  Ustaw

mydlinkTM Baby mydlinkTM Baby

iOS Android
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Dane techniczne

Kamera

Parametry sprzętowe kamery •	Matryca CMOS o rozdzielczości 1/4 megapiksela
•	Wbudowany moduł filtra podczerwieni (ICR)
•	Zasięg oświetlania IR równy 5 m
•	Minimalny poziom oświetlenia: 0 luksów przy 

włączonej diodzie LED podczerwieni
•	Wbudowany mikrofon i głośnik
•	Cyfrowe powiększenie
•	Zasięg obrotu: –170° do 170°
•	Zasięg pochylania: –25° do 95°

•	Długość ogniskowej: 3,3 mm
•	Minimalna odległość obiektu: 200 mm
•	Przesłona: F2,2
•	Kąt widzenia:
•	70,4° (w pionie)
•	43° (w poziomie)
•	84,6° (gł.)

Łączność •	Sieć bezprzewodowa 802.11b/g/n z szyfrowaniem 
WEP/WPA/WPA2

•	Działanie w paśmie częstotliwości 2,4 GHz

•	 Jednokierunkowy tryb 1T1R obsługuje maksymalną 
przepustowość 72,2 Mb/s (PHY) w paśmie 20 MHz

Zewnętrzne interfejsy urządzenia •	Gniazdo kart microSDHC oraz dołączona karta 
microSD o pojemności 16 GB

•	Przycisk resetowania

•	Przycisk bezpośredniego łączenia
•	Gniazdo zasilania (Micro-USB)

Kontrolki LED •	Kontrolka LED „PWR” (zasilanie): połączenie/
aktywność/zasilanie

•	Kontrolka LED „cloud” (chmura): tryb chmury/bezpośredni

Funkcje obrazu •	Konfigurowalny rozmiar obrazu •	Nakładanie znacznika czasu

Kompresja obrazu wideo •	Format kompresji obrazu wideo H.264 •	 JPEG w przypadku zdjęć

Rozdzielczość obrazu •	1280 x 720 •	640 x 352

Kompresja dźwięku •	AAC
•	ADPCM

•	Pięć wbudowanych kołysanek

Funkcje monitorowanie dziecka •	Wykrywanie dźwięku z regulacją czułości
•	Wykrywanie ruchu z regulacją czułości
•	Rejestrowanie zrzutów obrazu oraz filmów wideo na 

karcie microSD po wykryciu ruchu lub dźwięku

•	Monitorowanie temperatury z możliwością 
konfigurowania zakresów ostrzegania

•	Wysyłanie powiadomień po wykryciu dźwięku lub ruchu
•	Obsługa dźwięku w dwóch kierunkach pozwala słuchać 

dziecka i mówić do niego

Aplikacja na urządzenia przenośne •	Aplikacja mydlink Baby dla niań elektronicznych jest 
dostępna w sklepie App Store oraz Google Play

•	Zgodna z urządzeniami iPhone, iPad oraz smartfonami 
i tabletami z systemem operacyjnym Android2

Sieć

Protokoły sieciowe •	 IPv4
•	ARP
•	TCP/IP
•	UDP
•	 ICMP

•	Klient DHCP
•	HTTP
•	HTTPS (do konfiguracji) 
•	Przekazywanie portów UPnP
•	RTP/RTSP/RTCP

Zabezpieczenia •	Zabezpieczenie trybu administratora
•	Zabezpieczenie hasłem

•	Uwierzytelnianie HTTP

Cechy fizyczne

Wymiary (dł. x szer. x wys.) •	114,16 x 109,16 x 131,3 mm (4,5 x 4,3 x 5,2 cala)

Masa •	396 g (14 uncji) ±5%

Napięcie wejściowe •	Zasilacz 5 V DC, 2 A, 50/60 Hz •	Urządzenie może być zasilane z zewnętrznego źródła USB  
o wydajności co najmniej 2 A1

Zużycie energii •	Maks. 7,5 W ±5%

Temperatura •	Podczas pracy: od 0 do 40°C (od 32 do 104°F) •	Podczas przechowywania: od –20 do 70°C  
(od –4 do 158°F)
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Więcej informacji: www.dlink.com

Siedziba główna firmy D-Link w Europie. D-Link (Europe) Ltd., D-Link House, Abbey Road, Park Royal, Londyn, NW10 7BX. 
Dane technicznie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. D-Link to zastrzeżony znak handlowy firmy D-Link Corporation oraz jej zagranicznych podmiotów zależnych. 
Wszystkie pozostałe znaki handlowe należą do ich właścicieli. ©2015 D-Link Corporation. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zastrzega się możliwość występowania zmian i błędów. 

Aktualizacja: marzec 2015 r.

Wilgotność •	Podczas pracy: od 20% do 80% (bez kondensacji) •	Podczas przechowywania: od 5% do 95%  
(bez kondensacji)

Certyfikaty •	CE
•	CE LVD
•	FCC Class B

•	 ICES
•	C-Tick

Schemat wymiarowy
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Wymienne kolorowe pierścienie ozdobne

1 Zewnętrzne źródło zasilania USB nie jest dołączone do zestawu (wymagany prąd zasilania co najmniej 2 A).
2 Zgodność urządzenia można sprawdzić na stronie sklepu z aplikacją na urządzenia przenośne.
3 Karta microSD o pojemności 16 GB jest dołączona do zestawu. Zaleca się stosowanie kart SDHC klasy co najmniej 6. Są obsługiwane karty o pojemności do 32 GB.


