Babyvakter

Fristående monitorer

Appar till telefon/surfplatta

Babyvakt Beurer
BY33

Capidi

Padwico
Padwico 850

Philips
Avent SCD620

Supernova
D8

Babymonitor 3G

Babyvakt från Annie

Isitter

500

1200

1400

1900

1 700

40

40

Standardversionen
är gratis. Premiumversion från 10 kr.

Räckvidd (meter)

300

800

500

300 ( 50 inomhus)

800

Larm när koppling bryts
Kamerafunktion
Sleeptimer / Temperatur hos barnet

Ljud
Nej

Ljud
Ja

Ljud och ljus
Nej

Beror på app, nätverk och täckning.
Ljud, vibrator
Ja

Beror på app, nätverk och täckning.
Ljud, vibrator
Ja

Beror på app, nätverk och täckning.
Ljud
Ja

Cirkapris (kronor)
Produktinformation

Batteritid

Ljud, ljus och vibrator Ljud, ljus och vibrator
Nej
Nej

Nej/Nej

Nej/Nej

Nej/Ja

Nej/Nej

Ja/Ja

Ja/Nej

Nej/Nej

Nej/Nej

Ingen uppgift

100 timmar

Ingen uppgift

10 timmar

35 timmar

Beror på telefon/
surfplatta

Beror på telefon/
surfplatta

Beror på telefon/
surfplatta

Signal försvann
i tvättstuga
och på gård.
Balkongen bra.

Signalen försvann
så fort man
lämnade
lägenheten.

Bildfunktion
försvann
i tvättstugan.
I övrigt bra.

Praktiskt test (räckvidd)
Så fungerar babyvakterna
när vi testar (balkong,
gård, tvättstugan)

Fungerade
bra överallt.

Signalen försvann i
Signalen försvann
tvättstuga och på gård
tillfälligt i tvättutan att enheten varstugan. I övrigt bra.
nade. Balkongen bra.

Signal och bildfunkSignalen försvann
tion försämras
tillfälligt i tvättmärkbart i tvättstugan. I övrigt bra.
stugan. I övrigt bra.

Kommentar
Klarade praktiska
testet bäst trots
kortare deklarerad
räckvidd. Mycket
lätt att använda.
Saknar specialfunktioner. Saknar
fästklämma.
Babyenhet kräver
nätström hela tiden.

Bäst vid
st
praktiskt te

Smidig, enkel att Lätt att använda och Lätt att använda.
Liten och smidig.
Enkel och lätthan- Har specialfunktio- Mycket billig lösning
använda, bra
bra räckvidd vid
Många extrafunktioBra räckvidd vid
terlig. Flera
ner som nattläge
som dessutom
fästanordning. Man praktiskt test. Flera ner som lugnande
praktiskt test.
extrafunktioner som och mörkerseende. fungerade bra vid
kan själv designa
specialfunktioner
vaggvisor, mörkerSleeptimer som
nattljus och
Kan användas för
praktiskt test. Lätt
enheterna med
som nattlampa och
seende och
håller koll på hur
sleeptimer.
ﬂera barn samtidigt.
att använda.
egna bilder.
talkbackfunktion.
talkbackfunktion.
länge barnet sovit.
Klarade praktiskt
test dåligt och
varnade inte när
signalen försvann.
Dålig vid
praktiskt te

st

Svåranvänd och
minimal fästanordning.

Klarade tjocka
väggar sämre vid Touchknappar är lite
praktiskt test.
svårhanterliga, blir
Babyenhet kräver
lätt kletiga.
nätström hela tiden.
r
Flest funktione

Dålig räckvidd vid
praktiskt test.

Sämst räckvidd vid
praktiskt test.
Tappar signalen så
fort man lämnar
lägenheten.

Fungerar inte på
Android.

Sämst vid
st
praktiskt te

Bästa appen

Fakta och bild: Testfakta i februari 2017

