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Hoidke nutitelefoni abil oma kodul silm peal
Võite olla rahulik
Philipsi InSighti juhtmeta kodujälgimisseade võimaldab teil eemal olles kodul silma peal 
hoida. Seadistamine on lihtne ja saate kodu kohe mobiiliseadme abil jälgima hakata. Kui 
tuvastatakse liikumine või müra, annab telefon sellest kohe teada.

Püsige liikvel olles oma lähedaste juures
• Androidi rakendus mugavaks kasutamiseks
• Saate kodu kohe oma nutitelefonist või tahvelarvutist jälgima hakata
• Wi-Fi valmidus, et saaksite seadme paigaldada kodus ükskõik kuhu

Turvaline ja lihtsalt seadistatav
• Magnetalus kodujälgimisseadme suuna hõlpsaks kohandamiseks
• Kiire ja lihtne seadistamine QR koodi kaudu
• Täiendav seinakinnitus võimalikult hea asendi leidmiseks
• vaadake ühe rakenduse abil oma nutitelefonist kuni kuutteist kodujälgimisseadet
• Krüptitud otseühenduse loomine turvalise ühenduse jaoks

Hoiatused meeldetuletuste funktsiooni kaudu
• Salvestised laaditakse üles teie isiklikule Dropboxi kontole
• Sisseehitatud müra ja liikumise tuvastamise tehnoloogia
• Telefonihoiatused, kui jälgimisseade tuvastab müra või liikumise



 Wi-Fi-valmidus

In.Sighti juhtmeta kodujälgimisseade, mis 
kasutab kodust juhtmeta võrku, et edastada 
otsepilti ja -heli ekraanidelt teie nutitelefoni või 
tahvelarvutisse. Kodujälgimisseadme võite 
paigaldada ükskõik kuhu.

Kohene jälgimisvalmidus

Kui olete In.Sighti juhtmeta 
kodujälgimisseadme kohalikku võrku 
seadistanud, pääsete kohe oma nutitelefoni või 
tahvelarvutiga Edge'i, 3G ja juhtmeta võrkude 
kaudu videotele ligi kõikjal maailmas. Enam ei 
ole mingeid piiranguid, kuidas ja kus oma 
videoid vaadata.

InSight rakendus Androidile

Philipsi InSight juhtmeta kodujälgimisseade on 
uusim rakenduspõhine juhtmeta 
kodujälgimisseade, mis laseb teil kõikjal kogu 
maailmas näha ja kuulda, mis teie kodus 
toimub. InSighti tasuta spetsiaalse rakenduse 

saab laadida alla the App Store'ist otse oma 
nutitelefoni või tahvelarvutisse.

Lihtsalt seadistatav

Kiire ja lihtne seadistamine võimaldab 
ühendada InSighti juhtmeta 
kodujälgimisseadme nutitelefoni või 
tahvelarvutiga. Hoidke QR koodipilti 
kodujälgimisseadme läätse ees, et InSighti 
rakendus aktiveerida. Kodujälgimisseade on 
kasutusvalmis, kui tuli muutub roheliseks.

Vaadake kuni 16 jälgimisseadet

Ühe rakendusega saate vaadata kuni kuutteist 
Philipsi InSighti juhtmeta kodujälgimisseadet. 
Paigaldage nii palju jälgimisseadmeid kui soovite 
ja kõikjale, kuhu soovite.

Suund on muudetav

Philipsi InSighti juhtmeta kodujälgmisseadmel 
on magnetalus, mis hoiab jälgimisseadet kinni 

ning võimaldab kaamerat igasse nurka pöörata 
ja reguleerida.

Täiendav seinakinnitus

In.Sighti juhtmeta kodujälgimisseadmel on 
seinakinnitusraam. Selle abil on hõlbus seadet 
seina või lakke kinnitada. Alust ennast on 
võimalik pöörata ja keerata – seega saab 
seadme asendit isegi pärast paigaldamist muuta.

Krüptitud otseühenduse loomine

Turvalisuse tagamiseks on Philipsi In.Sighti 
juhtmeta kodujälgimisseadmel on äärmiselt 
tugev krüptimine. In.Sighti juhtmeta 
kodujälgimisseade kasutab ühenduse loomisel 
alati ainulaadset krüptimisvõtit.

Müra ja liikumise tuvastamine

Võimatu on ennustada, millal midagi juhtuda 
võib. InSighti juhtmeta kodujälgimisseade on 
kogu aeg valvel tänu müra ja liikumise 
tuvastamise tehnoloogiale. Teid hoiatatakse 
niipea, kui tuvastatakse mingi müra või 
liikumine.
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Objektiiv ja sensor
• Sensor: VGA
• Teravustamise režiim: Püsiv
• Teravustamise ulatus: 0,4 m kuni lõpmatus

Video kvaliteet
• VGA voogedastus
• Vormingud: H.264-videotihendus
• Valge tasakaal: Automaatne valge tasakaal
• Säri: Automaatne särikontroll

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

toetata
• Liikumise tuvastamine
• Müra tuvastamine
• LED-näidik
• Magnetalus: Suund on muudetav
• Lähtestamisnupp
• Kruviaugud: Jah, 1

Tarkvara
• Installimine: rakenduse abil
• Automaatne rakenduste uuendamine
• Tugi veebibrauseri kaudu
• Süsteem on toetatud: Android

Komplektisolevad tarvikud
• Täiendav seinakinnitus
• USB-adapter
• USB-kaabel: Jah, 2,5 m
• Kruvid/tüüblid: 3
• Kiirjuhend

Sisend ja väljund
• Mikrofon: Ülitundlik, Mono
• USB: Mini-USB port

Miinimumnõuded
• Windows: Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 
2.8 GHz protsessor, 1 GB RAM ja 64 MB Video 
RAM

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

Mõõtmed
• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 158 x 160 x 58 mm
• Toote mõõtmed (L x K x S): 45 x 95 x 45 mm
•
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* Koduse Wi-Fi-võrgu kaudu In.Sighti juhtmeta kodujälgimisseadme 
abil videote vaatamine on tasuta ja piiranguteta. Videote otse 
vaatamine kaugemalt (kas välise Wi-Fi-võrgu või 3G-võrgu kaudu) on 
samuti tasuta piiramatul arvul kordadel, ent korraga 5 minut järjest.

* Pikema vaatamisaja ja teiste eeliste kasutamiseks tuleb soetada vastav 
rakendus. Kasutustingimused võivad muutuda.

http://www.philips.com

