
 

 

Philips
Bezvadu mājas uzraudzības 
ierīce

paredzēti iPod/iPhone/iPad

M100
Pieskatiet mājokli no sava iPhone/iPad

Iegūstiet sirdsmieru
Philips InSight bezvadu mājas uzraudzība sniedz iespēju pieskatīt mājokli, kad esat 
prombūtnē. Iestatīšana ir vienkārša, nodrošinot tūlītēju pārraudzību no iPhone vai iPad. 
Uznirstošie brīdinājumi informē, ja noteikta kustība vai troksnis.

Saglabājiet saikni ar sev tuvajiem cilvēkiem, esot ceļā
• Tūlītēja uzraudzība tālrunī iPhone vai planšetdatorā iPad
• iPhone/iPad lietojumprogramma ērtai darbībai
• Uzraudzība no pārlūkprogrammas, izmantojot jebkuru tīmekļa pārlūkprogrammu
• Iespējota Wi-Fi funkcija novietošanai jebkurā vietā mājās

Droša un vienkārša iestatīšana
• Magnētiskā pamatne paredzēta vieglai skatīšanas virziena regulēšanai
• Ātra un vienkārša iestatīšana, izmantojot QR kodu
• Papildu sienas stiprinājums vislabākajam uzraudzības ierīces novietojumam
• Skatieties pārraidi no 16 uzraudzības ierīcēm, izmantojot vienu lietojumprogrammu ierīcē 

iPhone/iPad
• Šifrēta tiešā tīklošana drošam savienojumam

Brīdinājumi ar uznirstošajiem paziņojumiem
• Ierakstu augšupielāde jūsu Dropbox kontā
• Iebūvēta trokšņa un kustību noteikšana
• Tālrunis brīdina, ja uzraudzības ierīce nosaka troksni/kustību



 Iespējota Wi-Fi funkcija

In.Sight bezvadu mājas uzraudzības ierīce ir 
uzraudzības ierīce ar iespējotu Wi-Fi, kas 
izmanto mājas bezvadu tīklu, lai straumētu 
tiešraides video un audio, izmantojot 
uzraudzības ierīces, ko varat novietot jebkurā 
vietā.

Tūlītēja uzraudzība

Pēc InSight bezvadu mājas uzraudzības ierīces 
iestatīšanas lokālajā tīklā varat piekļūt video 
straumei tālrunī iPhone vai planšetdatorā iPad 
jebkurā pasaules vietā, izmantojot Edge, 3G un 
bezvadu tīklu. Video skatīšanai nav nekādu 
ierobežojumu.

InSight lietojumprogramma Apple 
ierīcēm

Philips InSight bezvadu mājas uzraudzības ierīce 
ir moderna bezvadu video uzraudzības ierīce ar 
lietojumprogrammas vadību, ar ko jebkurā 
vietā pasaulē varat redzēt un dzirdēt, kas 

notiek jūsu mājās. Bez maksas pieejamo InSight 
lietojumprogrammu var lejupielādēt tiešsaistes 
veikalā App Store tieši tālrunī iPhone vai 
planšetdatorā iPad.

Uzraudzība no pārlūkprogrammas
InSight bezvadu mājas uzraudzības ierīce sniedz 
iespēju arī uzzināt, kas pašreiz notiek mājās, 
izmantojot jūsu iecienīto tīmekļa 
pārlūkprogrammu, piemēram, Chrome, 
Internet Explorer, Safari vai Firefox, kas 
instalēta PC vai Mac datorā.

Vienkārša iestatīšana

Izpildot ātro un vienkāršo iestatīšanas 
procedūru, varat savienot InSight bezvadu 
mājas uzraudzības ierīci ar tālruni iPhone vai 
planšetdatoru iPad. Novietojiet QR koda attēlu 
uzraudzības ierīces objektīva priekšā, lai 
aktivizētu InSight lietojumprogrammu. 
Uzraudzības ierīce ir gatava lietošanai, kad 
lampiņa nepārtraukti deg zaļā krāsā.

Skatieties pārraidi no līdz pat 16 
uzraudzības ierīcēm

Izmantojot vienu lietojumprogrammu, varat 
skatīties līdz pat 16 Philips InSight bezvadu 
mājas uzraudzības ierīces. Novietojiet tik 
daudz uzraudzības ierīču, cik vēlaties jebkurā 
vietā savās mājās.

Regulējams virziens

Philips InSight bezvadu uzraudzības ierīcei ir 
magnētiska pamatne, kas tur uzraudzības ierīci, 
ļaujot pagriezt kameru un noregulēt jebkurā 
leņķī.

Papildu sienas stiprinājums

InSight bezvadu mājas uzraudzības ierīce tiek 
piegādāta ar sienas stiprinājuma skavu. 
Izmantojiet to, lai uzstādītu uzraudzības ierīci 
pie sienas vai griestiem. Korpuss ir savēršams 
un pagriežams, tāpēc varat mainīt InSight 
bezvadu mājas uzraudzības ierīces pozīciju arī 
pēc uzstādīšanas.

Šifrēta tiešā tīklošana

Philips In.Sight bezvadu mājas uzraudzības 
ierīce izmanto ļoti drošu šifrēšanu, lai vienmēr 
nodrošinātu konfidencialitāti. In.Sight bezvadu 
mājas uzraudzības ierīce izmanto unikālu 
šifrēšanas atslēgu katrā reizē, izveidojot 
savienojumu.
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Objektīvs un sensors
• Sensors: VGA
• Fokusēšanas režīms: Fiksēts
• Fokusa diapazons: no 0,4 M līdz bezgalībai

Video kvalitāte
• VGA straumēšana
• Formāti: H.264 video saspiešana
• Baltā balanss: Automātisks baltā balanss
• Ekspozīcija: Automātiska ekspozīcijas vadība

Funkcijas
• Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz), 802.11 a (5 GHz) 

nav atbalstīts
• Kustību noteikšana
• Trokšņa noteikšana
• LED indikators
• Magnētiska pamatne: Regulējams virziens
• Atiestatīšanas poga
• Skrūvju caurumi: Jā, 1

Programmatūra
• Noskaņošana: izmantojot lietojumprogrammu
• Automātiska lietojumprogrammas atjaunināšana
• Tīmekļa pārlūkprogrammas atbalsts
• Atbalstītā operētājsistēma: iOS4.3 vai jaunāka
• iPad saderība: iPad, iPad 2, jaunais iPad, iPad ar 

Retina displeju, iPad Mini
• iPhone saderība: iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, 

iPhone 5
• iPod saderība: 4. paaudzes iPod Touch un jaunāks

Komplektā iekļauti piederumi
• Papildu sienas stiprinājums
• USB strāvas adapteris
• USB vads: Jā, 2,5 m
• Skrūves/sienas enkuri: 3
• Ātras uzsākšanas rokasgrāmata

Ievade un izvade
• Mikrofons: Ļoti jutīgs, Mono
• USB: Mini USB ports

Minimālās prasības
• Windows: Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 
2,8 GHz procesors, 1 GB RAM un 64 MB Video 
RAM

• MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, 
MACINTOSH 10.6, MAC 1,66 GHz Intel Core 
Duo, Safari 1.1

Izmēri
• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D): 

158 x 160 x 58 mm
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D): 

45 x 95 x 45 mm

Piederumi
• Vispasaules garantijas brošūra
•
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* Tiešraides video skatīšanās mājas Wi-Fi tīklā, izmantojot In.Sight 
bezvadu mājas uzraudzības ierīci, ir bez maksas un nav ierobežota. 
Tiešraides video skatīšanās attāli (ārējā Wi-Fi tīklā vai 3G tīklā) arī ir 
bezmaksas neierobežotam sesiju skaitam, taču sesijas laiks var būt 
ierobežots līdz 5 minūtēm.

* Garākus attālās skatīšanas laikus un citus maksas līdzekļus var 
iegādāties, izmantojot lietojumprogrammu. Šie nosacījumi var tikt 
mainīti.

http://www.philips.com

