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M100D
Hold øje med dit hjem via din iPhone/iPad

Få fred i sindet
Det trådløse hjemmeovervågningssystem Philips InSight gør det muligt for dig at holde øje 
med dit hjem, når du er ude. Opsætningen er nem, så du kan overvåge dit hjem fra en iPhone 
eller iPad. En varslingsmeddelelse giver dig besked, når der registreres en bevægelse eller lyd.

Vær tæt på dine kære, når du er på farten
• Øjeblikkelig overvågning fra din iPhone eller iPad
• iPhone/iPad-app til praktisk brug
• Wi-Fi-aktiverede til placering overalt i hjemmet
• Browserbaseret overvågning med en hvilken som helst webbrowser

Sikker og nem at sætte op
• Magnetisk base til nem justering af visningsretning
• Hurtig og nem opsætning via QR-kode
• Ekstra vægbeslag, der giver den bedst mulige placering
• Se op til 16 overvågningsenheder med én app på din iPhone/iPad
• Krypteret direkte netværksforbindelse giver sikker tilslutning

Varslingsmeddelelser
• Optagelser overført til din private Dropbox-konto
• Indbygget støj- og bevægelsesregistrering
• Telefonvarsler, når skærm registrerer støj/bevægelse



 Wi-Fi-aktiveret

Den trådløse In.Sight-hjemmeovervågning er 
en Wi-Fi-aktiveret overvågningsenhed, der 
benytter det trådløse hjemmenetværk til 
streaming af live video og lyd med 
overvågningsenheder, du kan installere, hvor 
du vil.

Øjeblikkelig overvågning

Når du har konfigureret den trådløse InSight-
hjemmeovervågning på dit lokale netværk, kan 
du få adgang til videostreamingen fra din 
iPhone eller iPad overalt i verden via Edge, 3G 
og trådløse netværk. Der er ingen grænser for, 
hvor og hvordan du får vist video.

InSight-app til Apple

Trådløs Philips InSight hjemmeovervågning er 
et avanceret app-baseret trådløst 
videoovervågningssystem, der giver dig 
mulighed for at se og høre, hvad der foregår 
derhjemme, overalt i verden. Den dedikerede 
In.Sight-app, som er helt gratis, kan 
downloades fra App Store direkte fra din 
iPhone eller iPad.

Browserbaseret overvågning
Med trådløs InSight-overvågning kan du også 
finde ud af, hvad der foregår i hjemmet i realtid 
fra din foretrukne webbrowser, f.eks. Chrome, 
Internet Explorer, Safari eller Firefox, på en PC 
eller Mac.

Nem opsætning

Hurtig og nem opsætning giver dig mulighed 
for at parre den trådløse InSight-
overvågningsenhed med en iPhone eller iPad. 
Placer QR-kodebilledet foran 
overvågningslinsen for at aktivere InSight-
app'en. Overvågningsenheden er klar til brug, 
når lampen lyser grønt.

Se på op til 16 overvågningsenheder

Ved hjælp af en enkelt app kan du se op til 16 
Philips trådløse InSight-overvågningsenheder. 
Opsæt så mange enheder, du vil, dér hvor du 
vil.

Justerbar retning

Philips InSight trådløs hjemmeovervågning har 
en magnetisk base, der holder 

overvågningsenheden, så du kan dreje og 
justere overvågningsenheden til alle vinkler.

Ekstra vægbeslag

In.Sight trådløs hjemmeovervågning leveres 
med et beslag til vægmontering. Det kan 
bruges til nem montering af monitoren på 
væggen eller loftet. Basen kan vippes og drejes, 
så du kan stadig justere In.Sight trådløs 
hjemmeovervågning, når den er monteret.

Krypteret direkte netværksforbindelse

Philips In.Sight trådløs hjemmeovervågning 
anvender sikker kryptering, så dine personlige 
oplysninger til enhver tid er beskyttede. 
In.Sight trådløs hjemmeovervågning anvender 
en unik krypteringsnøgle, hver gang den 
opretter forbindelse.

Støj- og bevægelsesregistrering

Det er umuligt at forudsige, hvornår noget kan 
ske. Med trådløs InSight-hjemmeovervågning 
overvåges dit hjem med indstillelig registrering 
af støj og bevægelse. Du varsles, så snart der 
registreres støj eller bevægelse.
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Objektiv og sensor
• Sensor: VGA
• Fokusindstilling: Fast
• Fokuseringsområde: 0,4 m til uendelig

Videokvalitet
• VGA-streaming
• Formater: H.264-videokomprimering
• Hvidbalance: Automatisk hvidbalance
• Eksponering: Automatisk eksponering

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

understøttes ikke
• Bevægelsesregistrering
• Støjregistrering
• LED-indikator
• Magnetisk base: Justerbar retning
• Nulstillingsknap
• Skruehuller: Ja, 1

Software
• Installation: via app
• Automatisk app-opdatering
• Understøttet webbrowser
• Understøttet system: iOS4.3 eller nyere
• iPad-kompatibilitet: iPad, iPad 2, Nye iPad, iPad 

med Retina-skærm, iPad mini

• iPhone-kompatibilitet: iPhone 3GS, iPhone 4, 
iPhone 4S, iPhone 5

• iPod-kompatibilitet: iPod touch 4. generation og 
nyere

Inklusive tilbehør
• Ekstra vægbeslag: 2
• USB-strømadapter: 2
• USB-kabel: 2, 2,5 m hver
• Skruer/dybler: 6
• Lynhåndbog

Indgange og udgange
• Mikrofon: Højfølsom, Mono
• USB: Mini-USB-port

Minimumskrav
• Windows: Windows XP, Windows Vista, 

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

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

Mål
• Mål på emballage (B x H x D): 158 x 175 x 76 mm
• Mål på produkt (B x H x D): 45 x 95 x 45 mm
•
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* Visning af live video over dit Wi-Fi-hjemmenetværk ved hjælp af 
In.Sight trådløs hjemmeovervågning er frit og ubegrænset. Visning af 
live video via fjernadgang (enten over et eksternt Wi-Fi-netværk eller 
et 3G-netværk) er også frit for antal afspilninger, men der gælder en 
grænse på 5 minutter pr. afspilning.

* Længere afspilningstider via fjernadgang og andre førsteklasses 
funktioner kan købes i App Store. Disse betingelser kan ændres uden 
varsel.

http://www.philips.com

