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KAMERA KAMERKA MAŁA
SZPIEGOWSKA 4G SIM
CENA:

378,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Numer katalogowy: K 23
Kod EAN: 0791798288847

OPIS PRZEDMIOTU

MAŁA KAMERA NA KARTĘ SIM
Kamera uzyskuje dostęp do internetu za pomocą karty SIM. Należy u wybranego operatora kupić kartę SIM wraz z
pakietem internetu, który pozwoli nam na swobodny przesył obrazu z kamery. Dzięki temu dostęp do obrazu z kamery
wszędzie tam, gdzie jest sieć komórkowa. Telefon na, którym chcemy oglądać obraz z kamery również musi mieć dostęp
do internetu. Aplikacja do podglądu obrazu dostępna jest na iOS i Android.

DETEKCJA RUCHU
Kamerka posiada detekcję ruchu, dzięki czemu możliwe jest ustawienie w aplikacji wysyłanie powiadomień o wykrytym
ruchu.
Kamera może również nagrywać na kartę pamięci wtedy gdy wykryje ruch.

MOŻLIWOŚĆ NAGRYWANIA NA KARTĘ PAMIĘCI
Kamerka posiada możliwość nagrywania na kartę pamięci (karta pamięci nie znajduje się w zestawie). Nagrane materiały
można oglądać przez aplikację na telefonie.

DIODY IR
W ciągu dnia kamera nagrywa kolorowy obraz. W przypadku gdy oświetlenie okazuje się niewystarczające, kamera
przechodzi na tryb nocny.
Za rejestrację czytelnego obrazu odpowiadają diody, widok jest czysty i precyzyjny, bez względu na intensywność i
rodzaj oświetlenia.

OBSŁUGA PRZEZ APLIKACJĘ
Kamerę obsługuje się za pomocą aplikacji. Za jej pomocą możemy oglądać na żywo obraz z kamery. Ustawić czy
kamera ma nagrywać w trybie z detekcją ruchu czy w trybie ciągłym. Oglądać materiały zapisane na karcie pamięci.

SŁUCHAJ I MÓW PRZEZ KAMERĘ
Kamerka posiada wbudowany mikrofon i głośnik. Dzięki temu możemy słyszeć co dzieje się w pobliżu kamery oraz
mówić za jej pomocą. Dzięki temu kamera sprawdzi się również jako elektroniczna niania.

SPECYFIKACJA:
czas pracy: około 8-9 godzin
pojemność akumulatora: 2000 mAh
obsługa kart pamięci: microSD do 128GB (brak w zestawie)
dioda IR (dioda podczerwieni umożliwia podgląd obrazu w nocy)
ładowanie: DC-5V 1A
format plików wideo: AVI

SKŁAD ZESTAWU:
kamera
kabel microUSB-USB
czytnik kart pamięci
zestaw do mocowana kamery
instrukcja w języku polskim
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