
 

 

Philips
Langaton kodin 
valvontalaite

iPodille/iPhonelle/iPadille

M100F
Pidä huolta kodistasi iPhonen/iPadin avulla

Saat mielenrauhaa
Philipsin langattoman InSight-valvontalaitteen ansiosta voit pitää huolta kodistasi, kun et 
ole itse paikalla. Käyttöönotto on helppoa, ja voit pitää silmällä kotiasi iPhonen tai iPadin 
avulla. Saat hälytyksen, kun laite havaitsee liikettä tai melua.

Ole lähellä rakkaitasi matkoillakin
• Välitöntä valvontaa iPhonestasi tai iPadistasi
• iPhone/iPad-sovellus kätevään käyttöön
• Selainpohjainen valvonta millä tahansa verkkoselaimella
• Wi-Fi-yhteensopiva, voit sijoittaa minne tahansa kodissasi

Turvallinen ja helppo asentaa
• Magneettisen tukiaseman ansiosta voit säätää katselusuuntauksen
• Nopea ja helppo asentaa QR-koodin avulla
• Seinätelineen avulla voit sijoittaa laitteen parhaaseen mahdolliseen paikkaan
• Seuraa jopa 16 laitetta yhdellä sovelluksella iPhonessa/iPadissa
• Salatulla verkolla turvallinen yhteys

Hälytykset push-tekniikalla
• Tallenteet ladataan yksityiselle Dropbox-tilillesi.
• Sisäänrakennettu äänen- ja liikkeentunnistus
• Puhelin hälyttää, kun laite havaitsee ääntä tai liikettä



 Wi-Fi-yhteensopiva

Langaton In.Sight-valvontalaite on WiFi-
yhteensopiva valvontalaite, joka käyttää kotisi 
langatonta verkkoa suoran videon ja äänen 
siirtämiseen valvontalaitteilla, jotka voit 
asentaa minne haluat.

Välitöntä valvontaa

Kun olet asentanut langattoman InSight-
valvontalaitteen lähiverkkoon, voit siirtää 
videota älypuhelimella tai tablet-laitteella 
kaikkialla maailmassa Edge- ja 3G-verkoissa 
sekä langattomissa verkoissa. Katso videoita 
rajattomasti.

InSight-sovellus Applelle

Philipsin langaton InSight-valvontalaite on 
sovelluspohjainen langaton videonäyttö, jonka 
avulla näet ja kuulet missä tahansa, mitä 
kotonasi tapahtuu. Täysin ilmaisen InSight-
sovelluksen voi ladata App Storesta suoraan 
iPhonellasi tai iPadillasi.

Selainpohjainen valvonta
Langattoman InSight-valvontalaitteen avulla 
voit seurata reaaliajassa kotisi tapahtumia 
lempiverkkoselaimellasi, oli se sitten Chrome, 
Internet Explorer, Safari tai Firefox, PC- tai 
Mac-tietokoneesta.

Helppo asennus

Nopean ja helpon asennuksen ansiosta voit 
yhdistää langattoman InSight-valvontalaitteen 
iPhoneen tai iPadiin. Aktivoi InSight-sovellus 
asettamalla QR-koodin kuva valvontakameran 
linssin eteen. Valvontalaite on valmis 
käytettäväksi, kun valo palaa yhtäjaksoisesti 
vihreänä.

Seuraa jopa 16 laitetta

Yhdellä sovelluksella voit seurata jopa 16 
Philipsin langatonta InSight-valvontalaitetta. 
Valvontalaitteita voi asentaa kuinka monta 
hyvänsä ja minne hyvänsä.

Säädettävä suuntaus

Philipsin langattomassa InSight-
valvontalaitteessa on magneettinen tukiasema, 

jonka avulla voit kääntää ja säätää kameran 
haluamaasi asentoon.

Lisäseinäteline

Langattoman InSight -kodin valvontalaitteen 
mukana toimitetaan seinäteline, jonka avulla 
laite on helppo kiinnittää seinään tai 
sisäkattoon. Tukiaseman asentoa voi säätää 
myös silloin, kun langaton InSight -kodin 
valvontalaite on kiinnitetty.

Salattu verkko

Philipsin langaton In.Sight -kodin valvontalaite 
suojaa yksityisyytesi käyttämällä tehokasta 
salausta. Langaton In.Sight -kodin valvontalaite 
käyttää ainutkertaista salausavainta aina 
muodostaessaan yhteyden.

Äänen- ja liikkeentunnistus

On mahdotonta ennustaa, milloin jotain 
tapahtuu. Langaton InSight-valvontalaite 
käyttää valvontaan säädettävää äänen- ja 
liikkeentunnistusta. Saat hälytyksen joka kerta, 
kun laite havaitsee ääntä tai liikettä.
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Objektiivi ja tunnistin
• Sensori: VGA
• Tarkennustila: Kiinteä
• Tarkennusalue: 0,4 metristä äärettömään

Videon laatu
• VGA-suoratoisto
• Muodot: H.264-videopakkaus
• Valkotasapaino: Automaattinen valkotasapaino
• Valotus: Automaattinen valotuksen hallinta

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

ei tueta
• Liikkeentunnistus
• Äänentunnistus
• LED-merkkivalo
• Magneettinen tukiasema: Säädettävä suuntaus
• Asetusten palautuspainike
• Ruuvinreiät: Kyllä, 1

Ohjelmisto
• Asennus: sovelluksen kautta
• Automaattinen sovelluksen päivitys
• Selaimen tuki
• Tuettu järjestelmä: iOS4.3 tai uudempi
• iPad-yhteensopivuus: iPad, iPad 2, Uusi iPad, iPad ja 

Retina-näyttö, iPad mini

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

• iPod-yhteensopivuus: iPod Touch 4 ja uudemmat

Mukana tulevat lisätarvikkeet
• Lisäseinäteline
• USB-verkkolaite
• USB-johto: Kyllä, 2,5 m
• Ruuvit/seinäankkurit: 3
• Pikaopas

Liitännät
• Mikrofoni: Erittäin herkkä, Mono
• USB-: Mini-USB-portti

Vähimmäisvaatimukset
• Windows: Microsoft Windows XP, Windows 

Vista, Windows 7, Internet Explorer 6.0, 
PENTIUM 4 - 2,8 GHz:n suoritin, 1 Gt RAM-
muistia ja 64 Mt RAM-videomuistia

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

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 158 x 160 x 58 mm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 45 x 95 x 45 mm
•
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* Katso suoraa videota Wi-Fi-kotiverkossasi langattomalla In.Sight -
kodin valvontalaitteella ilmaiseksi ja rajoittamatta. Lisäksi voit katsoa 
suoraa videota etäyhteydellä (joko ulkoisen Wi-Fi-verkon tai 3G-
verkon kautta) ilmaiseksi: istuntojen määrä on rajoittamaton, 5 
minuuttia istuntoa kohden.

* Ostamalla sovelluksen saat käyttöösi pitemmät etäistunnot ja muita 
huippuluokan ominaisuuksia. Käyttöehdot vaihtelevat.

http://www.philips.com

