Wi-Fi Smart IP -Kamera | HD 720p

Yleistä tietoa
Nedis® Smart Home IP -Kamera on tärkeä lisä jokaiseen
älykotijärjestelmään. Se yhdistyy suoraan Wi-Fi-verkkoon
ilman lisäliitäntää ja se aktivoituu heti, kun huoneessa
havaitaan liikettä tai ääntä.
Smart IP -Kamera
Kodin automaatiosta tuli juuri helpompaa. Helppokäyttöisen
kameran voi yhdistää vaivattomasti olemassa olevaan Wi-Fiverkkoon valvomaan huoneita äänen ja liikkeen varalta.
HD-videotarkkuus (1 280 x 720 pikseliä) takaa kuvien
täydellisen selkeyden. Lisäksi kamera on yhtä tehokas myös
yöllä, sillä siinä on yökuvaustila, jonka kantama on 5 metriä.
Kamera tukee jopa 128 Gt:n microSD-muistikortteja (eivät
sisälly toimitukseen) kuvien tallentamista varten ja sen
joustavan, taipuisan muotoilun ansiosta sen voi asettaa
lähes minne tahansa huoneessa. Se tallentaa videoita 110
asteen katselukulmasta 1/4 tuuman CMOS-anturin ansiosta.
Toimitukseen sisältyy 3M-tarratyyny, jolla voit kiinnittää
kameran seinään
Nedis SmartLife
Laaja ja jatkuvasti kasvava tuotevalikoima, joka sisältää
muun muassa polttimoita, kytkimiä, pistorasioita, antureita
ja kameroita, joita voi hallita helppokäyttöisellä sovelluksella.
Etsitpä sitten yksittäistä älypolttimoa tai -pistorasiaa tai
haluat automatisoida koko kotisi, valikoimastamme löydät

Myyntitietoa
Tuotekoodi:
Tuotteen kuvaus:

WIFICI05CWT
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Pakkaus:

Lahjapakkaus lukituksella

Tuotemerkki:

Nedis

tarvitsemasi älyteknologian.

Features
Määrä
• Smart IP -Kamera aktivoituu automaattisesti, kun
huoneessa havaitaan liikettä tai ääntä
• HD-videotarkkuus takaa kristallinkirkkaan kuvanlaadun

LxWxH (mm)

Paino

1

60x95x140

187 gr.

40

330x305x405

8240 gr.

• Helppo yhdistää suoraan Wi-Fi-verkkoon, ei vaadi erillistä
liitäntää
• Kaksisuuntainen yhteys, joten voit kuulla huoneessa olijat
ja puhua heille
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• Tukee täysin kaikkia Nedis® SmartLife -valikoiman
tuotteita.

Tekniset tiedot
Linssit:

2.5 mm

LED:

1

Kuvapiiri:

1/4" CMOS

Toimintalämpötila:

-20 - 50 °C

Max. Radio lähetysteho:

18.5 dBm

Antennin vahvistus:

3 dBi

Taajuusalue:

2.400 - 2.4832 GHz

Yökuvaus:

5m

Katselukulma:

110 °

Megapikselit:

1 MPixel

Tarvikkeet:

Verkkosovitin EU-Pistoke

Tarvikkeet:

Tarratyyny

Tarvikkeet:

USB-kaapeli

Sovellus saatavana kohteeseen:

Android™ & iOS

Sopii käytettäväksi:

Nedis® SmartLife

Tulojännite:

5 VDC

Enimmäistarkkuus:

720P

Väri:

Valkoinen

Langaton tekniikka:

Wi-Fi

Liittymä:

USB (Micro)

Tallennustyyppi:

microSD

Virtapistoke:

Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)

Ominaisuus:

2-Way Audio

Ominaisuus:

Yökuvaus

Ominaisuus:

Liiketunnistin

Pakkaussisältö
IP camera
USB cable
Power adapter
Adhesive pad
Quick start guide
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