
 

 

Philips
Trådløs monitor for 
hjemmeovervåkning

Dobbeltpakning

M100D
Få oversikt over hjemmet fra iPhone/iPad

Skaff deg litt sinnsro
Philips InSight er en trådløs monitor for hjemmeovervåkning som du kan bruke til å passe 
på huset ditt når du er borte. Den er enkel å sette opp for øyeblikkelig overvåkning fra 
en iPhone eller iPad. Push-varsler forteller deg når enheten oppdager bevegelse eller lyd.

Hold deg i nærheten av dine kjære mens du er på farten
• Øyeblikkelig overvåkning fra iPhone eller iPad
• iPhone/iPad-app for praktisk betjening
• Wi-Fi-aktivert for plassering hvor som helst i hjemmet
• Surfebasert overvåkning med en hvilken som helst nettleser

Sikkert og enkelt å sette opp
• Magnetisk base for enkel justering av visningsretning
• Rask og enkel installering via QR kode
• Ekstra veggfeste for best mulig plassering
• Se på opptil 16 monitorer med én app på iPhone/iPad
• Kryptert, direkte nettverk for sikker tilkobling

Varsler via push-meldinger
• Opptak lastes opp til din private Dropbox-konto
• Innebygd støy- og bevegelsesregistrering
• Du mottar varsler på telefonen når monitoren registrerer støy/bevegelse



 Wi-Fi-aktivert

Den trådløse In.Sight-monitoren for 
hjemmeovervåkning er en Wi-Fi-aktivert 
monitor som bruker det trådløse 
hjemmenettverket til å streame video og lyd 
med monitorer som du kan plassere der du vil.

Øyeblikkelig overvåkning

Når du har konfigurert den trådløse InSight-
monitoren for hjemmeovervåkning, får du 
øyeblikkelig tilgang til videostreamen fra 
iPhone eller iPad fra hvor som helst i verden via 
Edge, 3G og trådløse nettverk. Det finnes ingen 
grenser for hvor eller hvordan du viser 
videoen.

InSight-app for Apple

Den trådløse Philips InSight-monitoren for 
hjemmeovervåkning er en banebrytende app-
basert, trådløs videomonitor som lar deg se og 
høre hva som foregår hjemme, uansett hvor du 
er i verden. Den dedikerte InSight-appen kan 
lastes ned helt gratis fra App Store direkte fra 
iPhone eller iPad.

Nettleserbasert overvåkning
Den trådløse InSight-monitoren for 
hjemmeovervåkning gjør det også mulig å finne 
ut hva som foregår hjemme i sanntid fra 
favorittnettleseren din, enten det er Chrome, 
Internet Explorer, Safari eller Firefox, på en PC 
eller Mac.

Enkel installering

Raskt og enkelt oppsett gir deg mulighet til å 
pare den trådløse InSight-monitoren for 
hjemmeovervåkning med en iPhone eller iPad. 
Plasser QR-kodebildet foran monitorlinsen for 
å aktivere InSight-appen. Monitoren er klar til 
bruk når lyset lyser grønt.

Se på opptil 16 monitorer

Du kan se på opptil 16 trådløse Philips InSight-
monitorer for hjemmeovervåkning med én 
app. Plasser så mange monitorer du vil, hvor du 
vil.

Retningen kan justeres

Den trådløse Philips InSight-monitoren for 
hjemmeovervåkning har en magnetisk base 

som holder på monitoren, noe som gjør at du 
kan rotere og justere monitoren til alle vinkler.

Ekstra veggfeste

Den trådløse In.Sight-monitoren for 
hjemmeovervåkning kommer med 
veggmonteringsbrakett. Bruk den til å montere 
monitoren enkelt til alle vegger eller tak. Basen 
kan dreies og snus, slik at du fortsatt kan endre 
stillingen til den trådløse In.Sight-monitoren 
for hjemmeovervåkning når den er montert.

Kryptert, direkte nettverk

Den trådløse In.Sight-monitoren for 
hjemmeovervåkning fra Philips bruker svært 
sikker kryptering for å gi deg kontinuerlig 
personvern. Den trådløse In.Sight-monitoren 
for hjemmeovervåkning bruker én enkelt 
krypteringsnøkkel hver gang den oppretter en 
tilkobling.

Støy- og bevegelsesregistrering

Det er umulig å forutsi når noe kan skje. Den 
trådløse hjemmemonitoren InSight overvåker 
med justerbar lyd- og bevegelsesregistrering. 
Du blir varslet når det registreres lyd eller 
bevegelse.
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Linse og sensor
• Sensor: VGA
• Fokusmodus: Fast
• Fokusområde: 0,4 m til uendelig

Videokvalitet
• VGA-streaming
• Formater: H.264-videokomprimering
• Hvitbalanse: Automatisk hvitbalanse
• Eksponering: Automatisk eksponeringskontroll

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

støttes ikke
• Oppdage bevegelse
• Støyregistrering
• LED-indikator
• Magnetisk base: Retningen kan justeres
• Tilbakestillingsknapp
• Skruehull: Ja, 1

Programvare
• Installasjon: via app
• Automatisk app-oppdatering
• Nettleserstøtte
• System som støttes: iOS4.3 eller nyere
• iPad-kompatibilitet: iPad, iPad 2, Ny iPad, iPad med 

Retina-display, iPad mini

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

• iPod-kompatibilitet: iPod Touch 4. generasjon og 
nyere

Tilbehør som følger med
• Ekstra veggfeste: 2
• USB-strømadapter: 2
• USB-kabel: 2, 2,5 m hver
• Skruer/veggankre: 6
• Hurtigstartveiledning

Inngang og utgang
• Mikrofon: Høy følsomhet, Mono
• USB: Mini-USB-port

Minimumskrav
• Windows: Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 – 
2,8 GHz-prosessor, 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
• Emballasjemål (B x H x D): 158 x 175 x 76 mm
• Produktmål (B x H x D): 45 x 95 x 45 mm
•
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* Det er gratis og ubegrenset å vise video i sanntid over Wi-Fi-
hjemmenettverket med den trådløse In.Sight-monitoren for 
hjemmeovervåkning. Det er også gratis å vise video i sanntid eksternt 
(enten via et eksternt Wi-Fi- eller 3G-nettverk) i et ubegrenset antall 
økter, men med en tidsbegrensning på 5 minutter per økt.

* Lengre tider for eksterne visningsøkter og andre premiumfunksjoner 
kan kjøpes fra appen. Disse betingelsene kan endres.

http://www.philips.com

