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KAMERA WIFI IP ZEWNĘTRZNA
OBROTOWA MONITORING
CENA:

190,00 PLN
CZAS WYSYŁKI: 24 GODZINY
Numer katalogowy: M 06
Kod EAN: 0690125421882

OPIS PRZEDMIOTU

KAMERA OBROTOWA ZEWNĘTRZNA IP WIFI
NOWOCZESNA KAMERA ZAREJESTRUJE OBRAZ PRZED TWOIM DOMEM I PRZERZUCI GO DO TELEFONU

GŁÓWNE ZALETY KAMERY:
Diody IR (podczerwieni) umożliwiają podgląd obrazu w nocy
Detekcja ruchu
Wbudowany mikrofon i głośnik
Śledzenie postaci
Możliwość pracy na dworze
Możliwość obrotu obiektywu zarówno w pionie jak i poziomie za pomocą aplikacji
Podgląd na żywo obrazu z kamery
Możliwość nagrywania obrazu na kartę pamięci (brak karty w zestawie)
Funkcja doświetlania

OBRACANIE OBIEKTYWU KAMERY
Za pomocą aplikacji możesz sterować obrotem kamery z poziomy telefonu z systemem iOS/Android.
Kamerka posiada zakres ruchu w poziomie 355 stopni oraz 90 stopni w pionie, dzięki temu nie musisz ustawiać kilku
kamer w jednym pomieszczeniu. Wystarczy ustawić jedną kamerkę i zmienić jej kąt patrzenia aby sprawdzić interesujący
nas punkt.

LASA OCHRONY IP66
Kamera posiada klasę ochrony IP66. IP66 charakteryzuje się wysokim poziomem odporności na deszcz oraz najwyższą
możliwą szczelnością na cząsteczki stałe.

DWUKIERUNKOWE PRZESYŁANIE DŹWIĘKU
Oprócz standardowych funkcji kamera posiada głośnik i mikrofon, dzięki którym możliwe jest dwukierunkowe
przesyłanie dźwięku. Można powiedzieć coś do osoby stojącej w pobliżu kamer i odwrotnie. Za pomocą zdalnej
aplikacji można również sterować obrotem kamery za pomocą swojego telefonu.

DETEKCJA RUCHU I ŚLEDZENIE POSTACI
Kamerka posiada detekcję ruchu, dzięki czemu możliwe jest ustawienie w aplikacji wysyłanie powiadomień o wykrytym
ruchu.

Dodatkowo kamerka posiada funkcję śledzenia postaci. Oznacza to, że jeśli kamerka wykryje poruszającą się osobę
to obiektyw kamerki będzie za nią podążał. Dzięki tej funkcję intruz nie zniknie nam z pola widzenia.

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.
Kamerka dodatkowo posiada funkcję doświetlania zwykłym światłem.

CZEMU NASZA KAMERKA JEST WYJĄTKOWA ?
Nasza kamerka w odróżnieniu od innych kamerek ma wyjątkową aplikację. Aplikacja pozwala przeglądać nagrane
ﬁlmy nie tylko te, które nagrały się w telefonie, ale także te, które nagrały się karcie pamięci w kamerze.
Innymi słowy przeglądamy telefonem ﬁlmy nagrane na karcie pamięci, nie wyjmując karty pamięci z kamerki, Jest to
bardzo praktyczne i wygodne. Kamerka nagrywa i archiwizuje ﬁlmy a TY od razu je przeglądasz w telefonie.
Kupuj tylko u nas! Na innych kamerkach, nawet tych podobnych z wyglądu, aby przejrzeć ﬁlmy trzeba kartę pamięci
wyjąc z kamerki i wsadzić do komputera. Jest to bardzo męczące i niewygodne.

SPECYFIKACJA:
Rozdzielczość: 1280 x 720
Ilość klatek na sekundę: 10
Temperatury pracy: od -45°C do +55°C
Wilgotność pracy: 10% - 90%
Zasilanie: DC12V
Obsługa kart pamięci: microSD do 128GB (brak w zestawie)
Zasięg diod IR: 20m
Minimalne oświetlenie: 0,1 LUX
Aplikacja dostępna na urządzenia z systemem: Android i iOS
Wodoodporność: IP66
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