
Thiết bị giám sát cửa

thông minh

1000 series

  Tầm nhìn ban đêm HD, góc rộng

Phát hiện cơ thể  ngườ i PIR

Giám sát thông minh từ  xa

Liên kết lẫn nhau vớ i khóa thông

minh

 
DDA131FBW

Giải pháp giám sát hình ảnh mới
Nhìn thấy rõ mọi hoạt động, đảm bảo an ninh

Ống kính góc siêu rộng 170° với chức năng nhìn đêm hồng ngoại khử nhiễu và phát hiện cơ thể  người bằng AI hoạt động 24 giờ, cho

phép bạn quan sát hình ảnh trước cửa nhà bất cứ lúc nào và bất cứ nơi nào, tăng cường đảm bảo an ninh cho ngôi nhà của bạn.

Tầm nhìn ban đêm HD để  quan sát rõ ràng

Ống kính 170° & màn hình HD 1080P: Cho tầm nhìn tốt hơn

Cuộc gọ i âm thanh hai chiều: Thực hiện liên lạc theo thời gian thực ở  mọ i nơi

Màn hình cảm ứng HD 5 inch: Thao tác dễ dàng cho cả gia đình

Chip thông minh hơn biết nhiều hơn về bạn

Bộ xử lý lõi tứ ARM: Đảm bảo hệ  thống chạy ổn định

Phát hiện chuyển động của con người bằng AI:

Cuộc sống thông minh không bao giờ dừng lại ở đây

Thân kim loạ i chuyên sâu: Có báo động chống cạy phá

Bộ nhớ cục bộ & đám mây: Cho phép xem bản ghi qua ứng dụng bất kỳ lúc nào

Chân đế từ tính: Cho phép dễ dàng tháo rời và sạc

Pin Lithium lớn: Chế độ chờ lên đến 90 ngày

Liên kết với khóa cửa thông minh: Để  đảm bảo an toàn hơn
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Những nét chính

Ống kính 170° & màn hình HD

Đượ c trang bị ống kính 170° ở  cấp độ giám sát, thiết bị

giám sát cửa thông minh có thể  hấp thu lượng ánh sáng

lớn, cùng với bốn đèn bổ sung hồng ngoạ i sáng rực rỡ

và chụp đèn hồng ngoạ i chuyên nghiệp, thiết bị này

mang lạ i tầm nhìn ban đêm tốt hơn, ngay cả trong môi

trường không đủ  ánh sáng.

Cuộc gọi âm thanh hai chiều

Khi bạn đổ chuông cửa hoặc nhấn nút [call] trên màn

hình, bạn có thể  bắt đầu cuộc gọ i âm thanh trong thời

gian thực bằng micrô và loa tích hợp. Thiết bị có thể

cung cấp cho bạn trả i nghiệm gọ i điện hoàn hảo.

Màn hình cảm ứng HD 5 inch

Màn hình HD cảm ứng đa điểm IPS 5 inch sử dụng kính

cong hoàn toàn 2.5D, giúp mọ i hình ảnh trông tuyệ t vời.

Thiết kế tương tác dễ thao tác cho cả trẻ  em và người

lớn tuổ i.

Bộ xử  lý lõi tứ  ARM

Sử dụng bộ vi xử lý ARM lõi tứ, sản phẩm thể  hiện

hiệu suất mạnh mẽ với mức tiêu thụ  điện năng thấp

hơn, chạy đa tác vụ  dễ dàng hơn và giúp hệ  thống kiểm

soát cảnh báo cửa hoạt động nhanh chóng và ổn định

hơn.

Phát hiện chuyển động của con ngườ i bằng AI

Sử dụng cảm biến hồng ngoạ i PIR, khi ai đó xuất hiện

trong vòng ba mét bên ngoài cửa, thiết bị giám sát cửa

thông minh sẽ nhận diện thông qua thuật toán phát

hiện cơ thể  người bằng công nghệ  AI (Trí tuệ  nhân

tạo) và ngay lập tức chụp ảnh hoặc quay video. Đồng

thời, thiết bị sẽ đẩy thông báo đến ứng dụng di động

thông qua Máy chủ  mã hóa đám mây để  theo dõi tình

hình ngoài cửa.

Thân kim loại chuyên sâu

Sử dụng thiết kế thân kim loạ i chuyên sâu và cảm biến

chống cạy tích hợp, khi thiết bị giám sát cửa thông minh

nhận ra những động thái bất thường và ngoạ i tuyến từ

Internet, sản phẩm sẽ kích hoạt báo động để  cảnh báo

người lạ và nhắc nhở  gia đình bạn, sau đó ứng dụng di

động sẽ nhận đượ c thông báo đẩy trong thời gian thực.

Bộ nhớ cục bộ và đám mây

Bộ nhớ cục bộ 4G có thể  đáp ứng yêu cầu hàng ngày

của bạn, bộ nhớ có thể  lưu các bản ghi ngay cả khi

ngoạ i tuyến từ Internet. Mọ i ảnh hoặc video đượ c mã

hóa tả i lên Máy chủ  đám mây có thể  đượ c lưu trong 3

ngày và bạn có thể  xem các bản ghi thông qua ứng

dụng Philips bất kỳ lúc nào.

Chân đế từ  tính

Chỉ cần sử dụng bốn nam châm tích hợp để  cài đặt sản

phẩm và tháo màn hình để  tháo rời sản phẩm. Với cáp

đượ c gia cố, sản phẩm có thể  bền hơn nhiều.

Pin Lithium lớn

Với thời gian chờ lên đến 90 ngày, pin lithium polymer

mật độ cao tích hợp có chức năng tiết kiệm năng

lượng. Khi mức pin còn lạ i là 10%, chỉ báo ở  góc trên

bên trái của màn hình máy chủ  chuyển sang màu đỏ và

sẽ có cảnh báo mức pin yếu.
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Các thông số

Bộ phận phụ kiện

Chân đế từ  tính

Bộ điều hợp nguồn

Hướng dẫn sử  dụng

Thẻ  bảo hành

Thiết kế & Hình thức

Màu sắc: Đen

Chức năng mở rộng

Mô-đun IoT: Wifi
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