
Bezdrátový domácí
monitor

 
pro iPod/iPhone/iPad

 

M100

Sledujte svůj domov z iPhonu nebo iPadu

Zažijte pohodu

Bezdrátový domácí monitor Philips InSight vám umožňuje sledovat vaši

domácnost, když zrovna nejste doma. Nastavení je snadné. Zažijte pohodu díky

okamžitému monitoringu z iPhonu nebo iPadu. Jakmile zařízení detekuje pohyb

nebo hluk, okamžitě vás na to upozorní.

Buďte stále nablízku vaší rodině, i když jste na cestách

Okamžité sledování z iPhonu nebo iPadu

Aplikace pro iPhone/iPad umožňuje pohodlnou obsluhu

Monitorování využívající libovolný webový prohlížeč

S podporou Wi-Fi pro umístění kdekoli v domě

Bezpečné a snadné nastavení

Magnetická základna pro snadnou úpravu směru sledování

Rychlé a snadné nastavení prostřednictvím kódu QR

Zvláštní držák na zeď pro co nejlepší umístění

Sledujte až 16 monitorů pomocí jedné aplikace v iPhonu nebo iPadu

Šifrované přímé síťové připojení pro zabezpečené připojení

Upozornění prostřednictvím výstražných zpráv

Záznamy se odesílají na váš osobní účet Dropbox

Vestavěná detekce hluku a pohybu

Výstraha na telefon při detekci hluku nebo pohybu
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Přednosti

S podporou technologie Wi-Fi

Bezdrátový domácí monitor InSight podporuje

funkci Wi-Fi. Využívá domácí bezdrátovou síť a

přenáší živý obraz a zvuk pomocí monitorů,

které můžete postavit, kdekoli chcete.

Okamžité sledování

Po nastavení bezdrátového domácího monitoru

InSight v místní síti můžete mít ihned přístup

k přenosu videa ze svého iPhonu nebo iPadu

kdekoli na světě prostřednictvím sítě Edge, 3G

a bezdrátových sítí. Své video můžete sledovat

kdekoli a jakkoli.

Aplikace InSight pro Apple

Bezdrátový domácí monitor Philips InSight je

špičkový aplikační bezdrátový videomonitor,

který vám umožní vidět a slyšet z libovolného

místa na světě, co se děje u vás doma.

Speciální aplikaci InSight, která je zcela

zdarma, lze stáhnout z obchodu App Store

přímo do iPhonu nebo iPadu.

Monitorování využívající prohlížeč

Bezdrátový domácí monitor InSight rovněž

umožňuje v reálném čase zjistit, co se doma

děje, prostřednictvím oblíbeného webového

prohlížeče – Chrome, Internet Explorer, Safari

či Firefox, v počítači PC nebo Mac.

Snadné nastavení

Rychlé a snadné nastavení umožňuje spárovat

bezdrátový domácí monitor InSight s iPhonem

nebo iPadem. Aplikaci InSight aktivujete

umístěním kódu QR před objektiv monitoru.

Monitor je připraven k použití, jakmile se

kontrolka rozsvítí zeleně.

Sledujte až 16 monitorů

Pomocí jediné aplikace můžete sledovat až

16 bezdrátových domácích monitorů Philips

InSight. Umístěte tolik monitorů, kolik chcete, a

kamkoli chcete.

Nastavitelný směr

Bezdrátový domácí monitor Philips InSight má

magnetickou základnu, která podpírá monitor a

umožňuje vám otočit a nastavit monitor do

libovolného úhlu.

Zvláštní držák na zeď

Bezdrátový domácí monitor In.Sight se dodává

s držákem pro montáž na stěnu. Použijte jej ke

snadné montáži monitoru na jakoukoli stěnu

nebo strop. Samotná základna je výkyvná a

otáčí se, polohu bezdrátového domácího

monitoru In.Sight tedy můžete upravit i po

montáži.

Šifrované přímé síťové připojení

Bezdrátový domácí monitor Philips InSight

využívá vysoce zabezpečené šifrování, aby

vám stále poskytoval soukromí. Při každém

připojení využívá bezdrátový domácí monitor

InSight jedinečný šifrovací klíč.

Detekce hluku a pohybu

Nelze předvídat, kdy se co stane. Bezdrátový

domácí monitor InSight je na stráži vybaven

detekcí hluku a pohybu s možností úprav.

Budete upozorněni vždy, když je detekován

hluk nebo pohyb.
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Specifikace

Objektiv a snímač

Snímač: VGA

Režim ostření: Pevný

Rozsah ostření: 0,4 m až nekonečno

Kvalita videa

Datový tok VGA: Ano

Formáty: Video komprese H.264

Vyvážení bílé: Automatické vyvážení bílé

Expozice: Automatické řízení expozice

Funkce

Standard Wi-Fi: 802.11a/ b/ g/ n

Motion detection: Ano

Detekce hluku: Ano

Indikátor LED: Ano

Magnetická základna: Nastavitelný směr

Tlačítko reset: Ano

Montážní otvory: Ano, 1

Software

Instalace: prostřednictvím aplikací

Automatická aktualizace aplikací: Ano

Podpora webového prohlížeče: Ano

Podporovaný systém: iOS4.3 nebo novější

Kompatibilita s iPadem: iPad, iPad 2, Nový

iPad, iPad s displejem Retina, iPad mini

Kompatibilita se zařízením iPhone: iPhone

3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5

Kompatibilita se iPodem: iPod touch

4. generace a vyšší

Včetně příslušenství

Zvláštní držák na zeď: Ano

Napájecí adaptér USB: Ano

Kabel USB: Ano, 2,5 m

Šrouby / kotvy do zdi: 3

Stručný návod: Ano

Vstup a výstup

Mikrofon: Vysoce citlivý, Mono

USB: Port mini USB

Minimální požadavky

Windows: Windows XP, Windows Vista,

Windows 7, Internet Explorer 6.0, Procesor

PENTIUM 4 - 2,8 GHz, 1 GB RAM a 64 MB

Video RAM

MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5,

MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core

Duo, Safari 1.1

Rozměry

Rozměry balení (Š x V x H): 158 x 160 x 58 mm

Rozměry výrobku (Š x V x H): 45 x 95 x 45 mm

Příslušenství

Mezinárodní záruční list: Ano

* Sledování živého obrazu v domácí síti Wi-Fi pomocí

bezdrátového domácího monitoru In.Sight je bezplatné

a neomezené. Sledování živého obrazu na dálku

(prostřednictvím externí sítě Wi-Fi nebo sítě 3G) je pro

neomezený počet relací rovněž bezplatné, délka jedné

relace je však omezena na 5 minut.

* Delší dálkové sledování a další prémiové funkce jsou

k dispozici v rámci zakoupené aplikace. Tyto podmínky

se mohou změnit.
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