Wi-Fi Smart IP -Kamera | Ilmastoanturi | FULL HD 1080p

Yleistä tietoa
Smart Home -IP-kamera on olennainen lisä
älykotijärjestelmiin. Sen voi yhdistää suoraan kotisi Wi-Fiverkkoon ilman lisäliitäntää, ja se käynnistyy mistä tahansa
liikkeestä tai äänestä huoneessa.
Yksikköön lisättävällä ilmastoanturilla voi myös seurata
ympäristön lämpötilaa ja kosteutta huoneessa.
Täysin yhteensopiva kaikkien muiden Nedis® SmartLife valikoiman tuotteiden kanssa.
Smart IP -Kamera
Kodin automatisoinnista tuli juuri entistä helpompaa. Tämän
helppokäyttöisen kameran voi yhdistää kätevästi olemassa
olevaan Wi-Fi-verkkoosi, jotta sillä voi valvoa huoneiden
ääntä tai liikettä.
Se tallentaa selkeitä kuvia FULL HD-tarkkuudella (1920 x
1080 pikseliä). Lisäksi kamera on yhtä tehokas yöllä: sen
yökuvaustilan kantama on 5 metriä.
Kamerassa voi käyttää enintään 128 Gt:n microSD-korttia
(ei sisälly toimitukseen), joka tarjoaa paljon tilaa
kuvamateriaalin tallentamiseen, ja kameran joustavan
rakenteen ansiosta sen voi sijoittaa huoneessa minne
tahansa ja sillä voi tallentaa 110 asteen kuvauskulmasta 1/4
tuuman CMOS-kennolla.
Yksikön mukana toimitetaan kamerateline, jolla sen voi
kiinnittää huoneen seinään.
Toimii myös itkuhälyttimenä

Myyntitietoa
Tuotekoodi:
Tuotteen kuvaus:

WIFICI11CWT
Wi-Fi Smart IP -Kamera | Ilmastoanturi |
FULL HD 1080p

Pakkaus:

Lahjapakkaus lukituksella

Tuotemerkki:

Nedis

Älykkäässä IP-kamerassa on kaksisuuntainen yhteys (puhe
ja kuuntelu), ja sitä voi käyttää myös itkuhälyttimenä sen
selkeän äänentoiston ansiosta.
Sopii lämpötilan seurantaan
Lisäksi laitteeseen asennettu kosteus- ja lämpötila-anturi voi
tarjota tiedot huoneen olosuhteista.
Nedis® SmartLife

Määrä

LxWxH (mm)

Paino

1

230x98x45

202 gr.

40

391x230x463

9120 gr.

Löydä laaja ja alati kasvava valikoima tuotteita, kuten
polttimoita, katkaisijoita, pistorasioita, antureita ja
kameroita, joita voi ohjata helppokäyttöisellä ja intuitiivisella
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sovelluksella. Koska ääniohjaus tukee Amazon Alexa- ja
Google Home -järjestelmiä, etkä tarvitse muuta kuin
nykyisen Wi-Fi-verkkosi, saat yhdistetyn älykodin helposti.
Etsitpä sitten yksittäistä älypolttimoa tai -pistorasiaa tai
haluat automatisoida koko kotisi, tutustu siihen, kuinka
helposti saatavilla älyteknologia on nykyään.

Features
• Älykäs IP-kamera reagoi automaattisesti ja tallentaa
liikkeen tai äänen huoneessa
• FULL HD-tarkkuus kristallinkirkkaisiin tallenteisiin
• Helppo yhdistää suoraan omaan Wi-Fi-verkkoon – erillistä
keskitintä ei tarvita
• Voidaan käyttää myös itkuhälyttimenä (kaksisuuntaisella
yhteydellä) ja lämpötilan hallinta-anturina (reagoi
ympäristön lämpötilaan)
• Mukana toimitetaan seinäkiinnike helppoa seiniin
kiinnittämistä varten
• Täysin yhteensopiva kaikkien muiden Nedis® SmartLife valikoiman tuotteiden kanssa.

Tekniset tiedot
Yökuvaus:

5m

LED:

1

Linssit:

2.5 mm

Katselukulma:

110 °

Kuvapiiri:

1/4" CMOS

Toimintalämpötila:

0 - 50 °C

Megapikselit:

2 MPixel

Antennin vahvistus:

3 dBi

Max. Radio lähetysteho:

18.5 dBm

Taajuusalue:

2400 - 2483.5 MHz

Tarvikkeet:

Kameran Asennusteline

Tarvikkeet:

Verkkosovitin EU-Pistoke

Tarvikkeet:

Tarratyyny

Tarvikkeet:

USB-kaapeli

Sovellus saatavana kohteeseen:

Android™ & iOS

Sopii käytettäväksi:

Nedis® SmartLife
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Tulojännite:

5 VDC

Enimmäistarkkuus:

1080P

Kameran malli:

Miniatyyri

Väri:

Valkoinen

Langaton tekniikka:

Wi-Fi

Liittymä:

USB (Micro)

Virtapistoke:

Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)

Ominaisuus:

2-Way Audio

Ominaisuus:

Yökuvaus

Tallennustyyppi:

microSD

Pakkaussisältö
IP-kamera
Ilmastoanturi
USB-kaapeli
Virtasovitin
Kamerateline
Pika-asennusohje
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