
 

 

„Philips“
Belaidis namų monitorius

skirta „iPod“ / „iPhone“ / „iPad“

M100F
Stebėkite savo namus per „iPhone“ / „iPad“
Nusiraminkite
Naudodamiesi „Philips InSight“ belaidžiu namų monitoriumi, galėsite stebėti namus 
būdami išvykę. Nustatyti paprasta, todėl galėsite iškart stebėti per „iPhone“ ar „iPad“. 
Naujienų įspėjimai jums praneša, kai aptinkamas judesys ar garsas.

Keliaudami būkite arti jums brangių žmonių
• Tiesioginis stebėjimas iš „iPhone“ ar „iPad“
• „iPhone“ / „iPad“ programa – patogiam naudojimui
• Stebėjimas per naršyklę naudojant bet kokią interneto naršyklę
• Integruota „Wi-Fi“, kad padėtumėte bet kurioje namų vietoje

Saugu ir paprasta nustatyti
• Magnetinis pagrindas – lengvas žiūrėjimo krypties nustatymas
• Greita ir paprasta sąranka naudojant QR kodą
• Papildomas sieninis laikiklis skirtas tam, kad būtų patogu padėti
• Stebėkite iki 16 monitorių naudodami vieną programą per „iPhone“ / „iPad“
• Šifruotas tiesioginis tinklas užtikrina saugų ryšį

Įspėjimai siunčiant naujienų pranešimus
• Įrašai įkeliami į jūsų asmeninę „Dropbox“ paskyrą
• Integruotas triukšmo ir judesio aptikimas
• Telefonas įspės, kai monitorius aptiks triukšmą ar judesį



 Įjungta „Wi-Fi“

Belaidžiame „In.Sight“ namų monitoriuje 
integruota „Wi-Fi“ ryšio funkcija; jis naudoja 
belaidį namų tinklą, kad būtų galima siųsti 
tiesioginius vaizdo ir garso įrašus į monitorius, 
kuriuos galite nustatyti taip, kaip norite.

Tiesioginis stebėjimas

Belaidį „InSight“ namų monitorių prijungę prie 
vietinio tinklo, būdami bet kurioje pasaulio 
vietoje galite srautiniu būdu perduoti vaizdo 
įrašus iš „iPhone“ ar „iPad“ per „Edge“, 3G ir 
belaidžius tinklus akimirksniu. Nesvarbu, kur ir 
kaip peržiūrite vaizdo įrašus.

„Apple“ produktų „InSight“ programa

„Philips InSight“ belaidis namų monitorius yra 
pažangiausias belaidis vaizdo monitorius su 
programa. Naudodami jį iš bet kurios pasaulio 
vietos galite matyti ir girdėti, kas vyksta 
namuose. Visiškai nemokamai specialią 
„InSight“ programą galite atsisiųsti iš „App 
Store“, tiesiai iš „iPhone“ ar „iPad“.

Stebėjimas per naršyklę
„InSight“ belaidis namų monitorius taip pat 
suteikia galimybę sužinoti, kas vyksta namuose 
realiuoju laiku, per mėgstamiausią naršyklę – ar 
tai būtų „Chrome“, „Internet Explorer“, 
„Safari“ ar „Firefox“ – naudojant PC arba 
„Mac“ kompiuterį.

Paprasta sąranka

Greita ir paprasta sąranka suteikia galimybę 
susieti „InSight“ belaidį namų monitorių su 
„iPhone“ ar „iPad“. Įkelkite QR kodo atvaizdą į 
monitoriaus ekraną, kad galėtumėte aktyvinti 
„InSight“ programą. Monitorių galima naudoti 
tada, kai lemputė pradeda šviesti ryškiai žalia 
spalva.

Žiūrėkite iki 16 monitorių

Atsisiuntę vieną programą, galite stebėti iki 16 
belaidžių „Philips InSight“ namų monitorių. 
Statykite kiek tik norite monitorių bet kur.

Reguliuojama kryptis

Belaidis „Philips InSight“ namų monitorius turi 
magnetinį pagrindą, laikantį monitorių, todėl 

galite pasukti ir sureguliuoti monitorių bet 
kuriuo kampu.

Papildomas sieninis laikiklis

Belaidį „InSight“ namų monitorių įsigysite su 
tvirtinimo prie sienos laikikliu. Jį naudodami 
lengvai pritvirtinsite monitorių prie bet kurios 
sienos ar lubų. Pagrindą galima palenkti ir 
pasukti, todėl belaidį „InSight“ namų monitorių 
galėsite reguliuoti net pritvirtintą.

Šifruotas tiesioginis tinklas

Belaidžiame „Philips In.Sight“ namų 
monitoriuje naudojamas itin saugus šifravimas, 
kad visada galėtumėte jausti privatumą ir būti 
saugūs. „In.Sight“ namų monitoriuje 
naudojamas unikalus šifravimo raktas, kurį 
reikia nurodyti kaskart jungiantis.

Triukšmo ir judesio aptikimas

Neįmanoma numatyti, kada kas nors įvyks. 
„InSight“ belaidis namų monitorius stebi ir 
aptinka triukšmą ir judesį. Būsite įspėti bet 
kuriuo metu, jei bus aptiktas triukšmas ar 
judesys.
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Objektyvai ir jutikliai
• Jutiklis: VGA
• Fokusavimo režimas: Fiksuotas
• Fokusavimo diapazonas: 0,4 m iki begalybės

Vaizdo kokybė
• VGA srautinis perdavimas
• Formatai: H.264 vaizdo įrašo glaudinimas
• Baltos spalvos balansas: Automatinis baltos spalvos 

balansas
• Ekspozicija: Automatinis ekspozicijos valdymas

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

nepalaikomas
• Judesio suradimas
• Triukšmo aptikimas
• LED indikatorius
• Magnetinis pagrindas: Reguliuojama kryptis
• Atstatos mygtukas
• Varžtų kiaurymės: Taip, 1

Programinė įranga
• Įrengimas: per programą
• Automatinis programos atnaujinimas
• Žiniatinklio naršyklės palaikymas
• Palaikoma sistema: „iOS4.3“ ar naujesnė versija
• „iPad“ suderinamumas: „iPad“, „iPad 2“, Naujasis 

„iPad“, „iPad“ su „Retina“ ekranu, „iPad mini“
• „iPhone” suderinamumas: „iPhone” 3GS, „iPhone” 

4, „iPhone” 4S, „iPhone 5“
• „iPod“ suderinamumas: „iPod Touch“ (4-oji karta 

arba naujesnė)

Pridėti priedai
• Papildomas sieninis laikiklis
• USB maitinimo adapteris
• USB laidas: Taip, 2,5 m
• Varžtai / sienos atramos: 3
• Greitos pradžios vadovas

Įvestis ir išvestis
• Mikrofonas: Didelis jautrumas, Mono
• USB: Mini USB jungtis

Minimalūs reikalavimai
• „Windows“: „Windows XP“, „Windows Vista“, 

„Windows 7“, „Internet Explorer 6.0“, PENTIUM 
4 – 2.8 GHz procesorius, 1GB RAM ir 64 MB 
„Video RAM“

• MAC: MACINTOSH 10.4, MACINTOSH 10.5, 
MACINTOSH 10.6, MAC 1.66 Ghz „Intel Core 
Duo“, Safari 1.1

Matmenys
• Pakuotės matmenys (W x H x D): 

158 x 160 x 58 mm
• Gaminio matmenys (W x H x D): 

45 x 95 x 45 mm
•
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* Vaizdo įrašus savo namų „Wi-Fi“ tinkle naudodami belaidį „In.Sight“ 
namų monitorių galite žiūrėti tiesiogiai – nemokamai ir be jokių 
apribojimų. Tiesioginius vaizdo įrašus galite žiūrėti nuotoliniu būdu 
(per išorinį „Wi-Fi“ tinklą arba 3G tinklą) – tai taip pat nemokama, 
tačiau kiekvienas seansas negali būti ilgesnis nei 5 minutės.

* Ilgesni nuotolinių peržiūrų seansai ir kitos papildomos funkcijos yra 
mokamos ir jas galima įsigyti iš „App“. Šios sąlygos gali keistis.

http://www.philips.com

