D-Link biedt ouders 360 graden zicht op hun baby met de
HD 360 baby monitor
eeft ouders de mogelijkheid om hun kleintjes thuis of op vakantie in de gaten te
houden, en upload hun favoriete slaapliedjes en bedtijdverhalen
07 APRIL 2015

SAMENVATTING

D-Link introduceert de EyeOn Baby Monitor HD 360 (DCS-855L). Met één klik op de knop
van je smartphone, pc of tablet heb je de baby in beeld dankzij de EyeOn Baby Monitor HD
360 en de gratis mydlink Baby app. De camera kan waar dan ook op afstand bediend worden
met draai-, kantel- en zoomfuncties, waarmee ouders de camerahoek kunnen aanpassen
voor een 360 graden beeld.

D e EyeOn Baby Monitor HD 360 is een handige oplossing voor op vakantie, op visite en in
situaties waar geen directe internetverbinding aanwezig is. De Direct Connect modus biedt
een draadloze verbinding tussen DCS-855L en mobiele apparaten, waardoor een
internetverbinding niet meer nodig is. In tegenstelling tot traditionele oplossingen kunnen
ouders hun kleintjes met de EyeOn Baby Monitor HD 360 zowel binnen- als buitenshuis in de
gaten houden vanaf een smartphone of tablet met een Wi-Fi, 3G of 4G verbinding.
De draadloze camera beschikt verder over 2-weg audio, geluid- en bewegingsdetectie, een
temperatuursensor, een micro SD kaart en vijf bekende slaapliedjes. Daarnaast kunnen
ouders zelf slaapliedjes of de favoriete verhaaltjes van hun kroost op de micro SD kaart
zetten.
De camera is bovendien uitgerust met infrarood LEDs die ervoor zorgen dat je de baby ook in
het donker kunt zien, en wel tot 5 meter. Het apparaat stuurt een berichtje wanneer er
veranderingen zijn in geluid, beweging of temperatuur. Hierdoor kunnen ouders meteen
checken of alles in orde is. Ouders met meer dan een kind kunnen meerdere D-Link EyeOn
baby monitors bedienen vanuit de mydlink Baby app.
Meer over de EyeOn Baby Monitor HD 360:
Pan & Tilt Functionaliteit– Zelfs als je er niet bent kun je de camera omhoog, omlaag, naar
links en naar rechts draaien om een perfecte beeld te krijgen
Direct Connect Modus – Een internetverbinding is overbodig. Deze modus zorgt voor een
directe verbinding tussen je camera en mobiele apparaat

720p HD Quality Video– haarscherpe beeldkwaliteit zodat de baby goed kunt zien
5 bekende slaapliedjes –Sus je baby in slaap met een van de 5 slaapliedjes
Gepersonaliseerde slaapliedjes– Zet 5 MP3 liedjes of audio-opnames op de microSD kaart,
zodat je de baby in slaap kan sussen met je eigen stem
Nachtzicht–Infrarood LEDs gaan vanzelf aan wanneer het donker wordt en verlichten tot wel
5 meter
Geluid en bewegingsdetectie– Stuurt berichtjes bij opvallende bewegingen en harde
geluiden, zoals een huilende baby
Temperatuur sensor– Stuurt berichtjes als de kamer te warm of te koud wordt
2-weg audio– Luister naar je kind en praat terug
MicroSD/SDHC Card Slot*– Maak snapshots en videos
Kijken op afstand – Je kan overal en altijd inchecken met je mobiele apparaat door gebruik te
maken van de gratis mydlink Baby app (beschikbaar op iOS® and Android® apparaten)
Makkelijke instellingen –Download de gratis app voor je iPhone, iPad of Android apparaat en
volg de simpele stappen om je camera in te stellen
Foto & Video Snapshots –Bewaar snapshots en videos op je mobiele apparaat
Pinch-Zoom– Pinch en zoom mogelijkheden om meer details te kunnen zien
Verwisselbare kleurringen – Bevat witte, blauwe en roze accent ringen
Beschikbaarheid en prijs
Juni 2015, €169.99
Product Videos
*Supports microSDHC Class 6 card and above up to 32GB. microSD card not included.

  

RELEVANTE LINKS

EyeOn Baby Monitor HD 360 (DCS-855L)
http://youtu.be/AJdY0pxjwuw

Voor meer informatie
http://www.dlink.com
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OVER D-LINK

D-Link is een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van netwerkproducten voor particulieren, bedrijven en
telefonie- en breedbandoperators. D-Link ontwerpt, ontwikkelt en produceert netwerkproducten die switching,
draadloze producten, breedband, opslag, ip-camera’s en cloudgebaseerd netwerkbeheer integreren. D-Link Norra
Europa (Scandinavië en de Benelux) heeft op dit moment vestigingen in Brussel, Helsinki, Haparanda,
Kopenhagen, Oslo en Stockholm. www.dlink.nl
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