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čím se zabýváme
Společnost Motorola byla založena a existuje proto, 
abychom pro Vás mohli vymýšlet, budovat a dodávat 
jedny z nejlepších mobilních chůviček na planetě – to 
je pro nás poslání, kterým se snažíme zlepšovat  životy 
miliónů lidí.

Co děláme
Ve společnosti Motorola jsme vytvořili odvětví 
mobilních komunikací. Vynalezli jsme většinu protokolů 
a technologií, které umožňují mobilní komunikace, 
včetně prvního mobilního telefonu. Na všechny tyto 
výzkumy a poznatky jsme navázali i v oboru příbuzném,  
a to v dětské bezpečnosti.
Dnes kombinujeme průkopnického ducha s vizí 
spokojených dětí i rodičů. Cílem našeho snažení je 

poskytnout ty nejmodernější technologie lidem tak, 
aby přinesly co největší užitek. Za posledních 80 let 
naši inženýři pracovali na hledání nových způsobů, 
jak řešit problémy, jak zefektivňovat a modernizovat. 
A v tomto úsilí pokračujeme i nadále a i dnes  budeme 
hledat nové možnosti, jak změnit životy lidí k lepšímu 
přes kouzlo mobility.

Do našich produktů vybíráme materiály s nejvyšším 
stupněm bezpečnosti na trhu a naší snahou je také 
hledat co nejvíce ekologicky vhodné alternativy, při 
zachování výkonu a kvality. Máme pokračující program 
pro výzkum a monitorování nezávislých vědeckých 
hodnocení ekologických a zdravotních dopadů 
materiálů. Výsledkem je rostoucí seznam alternativních 
produktů a produktů šetrných k životnímu prostředí.
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Dětské monitory

MTP160 
moToRola 
digiTální audiomoniToR

MTP161 
moToRola
digiTální audiomoniToR 
TimeR

MTP36S
moToRola
digiTální videomoniToR

 Dosah 300 m
 Obousměrná komunikace
 Noční světýlko
 LED indikátor hluku
 Kompaktní rozměry
  Upozornění, pokud je rodičovská 

jednotka mimo dosah
 Přenosná rodičovská jednotka

 Dosah 300 m
 LED indikátor hluku
  Upozornění pokud je chůvička 

mimo dosah
  Přenosná rodičovská jednotka 

  Dosah 180 m
  Obousměrná komunikace 
  LED indikátor hluku
  3,5“ barevný display
  Možnost sledování prostoru 360°
  Možnost naklápění kamery 

nahoru a dolů
  Zoom
  Ovládání kamery přes rodičovskou 

jednotku s displayem
  Hlídání teploty v místnosti 
  Noční vidění
  Možnost dokoupit další 4 kamery 

MTP36SBU
  Hudba
  Upozornění, pokud je rodičovská 

jednotka mimo dosah
  Přenosná rodičovská jednotka 

  Dosah 300 m
  Obousměrná komunikace
  Noční světýlko
  LED indikátor hluku
  Informační display
  Hlídání teploty v místnosti 
  Hudba
  Možnost nastavení upozornění 

na krmení a přebalování
  Upozornění, pokud je 

rodičovská jednotka  
mimo dosah

  Přenosná rodičovská  
jednotka

  Dosah 300 m
  Obousměrná  

komunikace
  Možnost připojení   

smartphone
  LED indikátor hluku
  2,8“ barevný display
  Hlídání teploty v místnosti 
  Noční vidění
  Zoom
  Hudba
  Upozornění pokud je rodičovská 

jednotka mimo dosah
  Přenosná rodičovská jednotka 

  Pro venkovní použití 
  Použití se smartphonem nebo 

jiným chytrým zařízením
  Možnost otáčení kamery
  Možnost naklopení nahoru a dolů
  Noční vidění
  Zoom
  Detekce pohybu
  IP66 – vysoký stupeň krytí  

proti vniknutí nežádoucích těles 
a kapalin 

   Přídavná kamera k chůvičce MTP36S    Dosah 300 m
   LED indikátor hluku
   2“ barevný display
   Noční vidění
   Zoom
   Upozornění, pokud je rodičovská 

jednotka mimo dosah
   Přenosná rodičovská jednotka

MTP140
moToRola
audiomoniToR

MTP481
moToRola
videomoniToR

MTP36SBU
moToRola
přídavná kameRa k videomoniToRu 
mbp36s

MTP667
moToRola
Wifi digiTální videomoniToR 
mbp667 ConneCT

MTP73
moToRola
Wifi ouTdooR kameRa foCus73
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MTP85
moToRola
Wifi videokameRa ConneCT

MTP86T
moToRola
Wifi digiTální videokameRa foCus86T s přenosným čidlem

 Použití se smartphonem 
 Obousměrná komunikace 
 Hlídání teploty v místnosti 
 Projektor (tři různé motivy)
  Noční světýlko s možností volby 

barvy
  Možnost nastavit jednu barvu 

nočního světýlka nebo se barvy 
můžou měnit

 Hudba 

  Použití se smartphonem
  Obousměrná komunikace
  Noční vidění 
  Hudba
  Hlídání teploty v místnosti
  Možnost nahrávání 24 h  

na micro SD kartu  
(součástí balení)

  Součástí čidlo SmartTag (lze použít jako 
senzor pohybu nebo přítomnosti) 

MTP855
moToRola 
digiTální videomoniToR s Wifi mbp855ConneCT

MTP85SN
moToRola
Chůvička a noční pRojekToR  
s hudbou

 Pro použití se smartphonem 
 Obousměrná komunikace  Otáčení 

o 360°
 Naklopení nahoru a dolů
 Zoom
 Hudba
 Noční vidění
 Hlídání teploty v místnosti 

  Dosah 300 m
  Obousměrná komunikace
  LED indikátor hluku
  5“ barevný display
  Možnost připojení smartphone 
  Otočná o 360°
  Možnost naklopení nahoru dolů
  Zoom
  Hudba
  Hlídání teploty v místnosti
  Nabíjecí rodičovská i dětská jednotka
  Pomocí nožiček možno připevnit  

na trámy, sloupky atd.
  Možnost venkovního použití kamery 

(nesmí být vystavena působení 
povětrnostních vlivů)

  Upozornění pokud je rodičovská 
jednotka mimo dosah


