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Bevaka hemmet via din smarttelefon

Få sinnesro
Med den trådlösa hemmonitorn Philips InSight kan du bevaka ditt hem när du är bortrest. 
Installationen är enkel och ger dig omedelbar övervakning via mobilen. Tack vare push-
meddelanden blir du aviserad så fort rörelser eller ljud registreras.

Håll koll på vad som händer när du inte är hemma
• Android-app för bekväm hantering
• Omedelbar övervakning från din smarttelefon eller surfplatta
• Wi-Fi-aktiverad för placering överallt i hemmet

Säker och enkel att installera
• Magnetisk basenhet för enkel justering av betraktningsvinkeln
• Snabb och enkel installation via QR-kod
• Extra väggfäste för bästa möjliga placering
• titta på upp till 16 monitorer med en app på din smarttelefon
• Krypterad direkt nätverksanslutning ger säker anslutning

Aviseringar via push-meddelanden
• Inspelningarna kan laddas upp till ditt privata Dropbox-konto
• Inbyggd buller- och rörelseavkänning
• Meddelande i telefonen när monitorn känner av buller/rörelse



 Wi-Fi-aktiverad

Den trådlösa monitorn In.Sight är en Wi-Fi-
aktiverad monitor som använder ditt trådlösa 
hemnätverk till att strömma video och ljud till 
din smarttelefon eller surfplatta. En monitor 
som du kan placera var du vill i hemmet.

Omedelbar övervakning

När du har installerat den trådlösa In.Sight-
hemmonitorn på ditt lokala nätverk kan du 
strömma video från din smartphone eller 
surfplatta var som helst i världen med Edge, 3G 
eller trådlösa nätverk. Du kan visa video var 
och hur du vill.

InSight-app för Android

Philips trådlösa hemmonitor InSight är ett 
revolutionerande appbaserat 
videoövervakningssystem som gör att du kan 
se vad som händer i ditt hem var du än befinner 
dig i världen. Appen kan laddas ned från App 

Store direkt från din smarttelefon eller 
surfplatta.

Enkel installation

Snabb och enkel installation innebär att du kan 
para ihop den trådlösa hemmonitorn InSight 
med en smarttelefon eller surfplatta. Placera 
QR-kodbilden framför monitorns lins för att 
aktivera InSight-appen. Monitorn är klar att 
använda när lampan lyser med ett fast grönt 
sken.

Titta på upp till 16 monitorer

Med en app kan du titta på upp till 16 Philips 
trådlösa InSight-hemmonitorer. Placera så 
många monitorer du vill var du vill.

Justerbar riktning

Philips InSight trådlös hembildskärm har en 
magnetisk basenhet som skärmen står på så att 

du kan rotera och justera monitorn i valfri 
vinkel.

Extra väggfäste

Den trådlösa In.Sight-hemmonitorn levereras 
med en väggmonteringssats. Använd den för 
att montera monitorn på en vägg eller i ett tak. 
Basenheten kan roteras och vridas så att du 
kan flytta In.Sight-hemmonitorn även när den 
är monterad.

Krypterad direkt nätverksanslutning

Philips trådlösa In.Sight-hemmonitor använder 
en mycket säker kryptering som skyddar din 
integritet. Monitorn använder en unik 
krypteringsnyckel varje gång den ansluts.

Buller- och rörelseavkänning

Det är omöjligt att förutsäga när något kan 
hända. Den trådlösa hemmonitorn InSight 
håller uppsikt med justerbar buller- och 
rörelseavkänning. Du varnas när buller eller 
rörelse upptäcks.
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Objektiv och sensor
• Sensor: VGA
• Fokusläge: Fast
• Fokusområde: 0,4 m till oändligt

Videokvalitet
• VGA-strömning
• Format: H.264 videokomprimering
• Vitbalans: Automatisk vitbalans
• Exponering: Automatisk exponeringskontroll

Funktioner
• Wi-Fi: 802,11 b/g/n (2,4 GHz), 802,11 a (5 GHz) 

kan inte användas
• Rörelseavkänning
• Bulleravkänning
• LED-indikatorlampa
• Magnetisk fot: Justerbar riktning
• Återställningsknapp
• Skruvhål: Ja, 1

Programvara
• Installation: via app
• Automatisk uppdatering av app
• Webbläsarstöd
• Kompatibla system: Android

Medföljande tillbehör
• Extra väggfäste
• USB-strömadapter
• USB-kabel: Ja, 2,5 m
• Skruvar/väggfästen: 3
• Snabbstartshandbok

In- och utsignal
• Mikrofon: Hög känslighet, Mono
• USB: Mini-USB-port

Minimikrav
• Windows: Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 
2,8 GHz-processor, 1 GB RAM och 64 MB video-
RAM

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

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

158 x 160 x 58 mm
• Produktens mått (B x H x D): 45 x 95 x 45 mm
•
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* Att visa levande film över ditt WiFi-hemnätverk med den trådlösa 
In.Sight-hemmonitorn är gratis och obegränsat. Att fjärrvisa levande 
film (antingen över ett externt Wi-Fi- eller ett 3G-nätverk) är också 
gratis för obegränsade sessioner, men begränsat till fem minuter per 
session.

* Längre fjärrvisningssessioner och andra förstklassiga funktioner finns 
tillgängliga för inköp från App Store. Dessa villkor kan ändras.

http://www.philips.com

