
 

 

Philips
Vezeték nélküli lakásfigyelő

Dupla csomagolás
Apple/Android készülékekhez

M100G
Tartsa szemmel otthonát az okostelefonjával/táblagépével
Tegye félre aggodalmait!
A Philips InSight vezeték nélküli lakásfigyelő segítségével szemmel tarthatja otthonát, amikor 
távol van. Az egyszerű beüzemelést követően azonnal kezdheti az ellenőrzést egy 
okostelefonról vagy táblagépről, amely értesítést küld, ha a rendszer mozgást vagy zajt érzékel.

Közel maradhat szeretteihez akkor is, amikor úton van
• Wi-Fi alkalmasságának köszönhetően a ház bármely pontján elhelyezhető
• Egyszerűen használható Apple/Android alkalmazás ingyenesen
• Bármely böngészővel használható böngésző alapú megfigyelés
• Az okostelefonról / táblagépről azonnal elindíthatja a megfigyelést

Biztonságos és egyszerű a beüzemelése
• A mágneses talpnak köszönhetően könnyen állítható látószög
• A lehető legjobb elhelyezést különleges fali tartó biztosítja
• Titkosított közvetlen hálózati kapcsolat a biztonságos csatlakozás érdekében
• A Wi-Fi-s figyelőegység QR kóddal egyszerűen beállítható
• akár 16 figyelő egység csatlakoztatható egy alkalmazással az okostelefonhoz/táblagéphez

Figyelmeztető értesítések
• Beépített zaj- és mozgásérzékelő
• Telefonos figyelmeztetések, ha a figyelő egység zajt vagy mozgást érzékel



 Böngésző alapú megfigyelés
Az InSight vezeték nélküli lakásfigyelő 
segítségével PC vagy Mac gépén valós időben 
követheti az otthoni eseményeket kedvenc 
webböngészőjén keresztül, legyen az a 
Chrome, az Internet Explorer, a Safari vagy a 
Firefox.

Változtatható irány

A Philips InSight vezeték nélküli lakásfigyelőt 
egy mágneses talp tartja, amelynek segítségével 
tetszőleges szögbe állíthatja a készüléket.

Különleges fali tartó

Az In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelőhöz 
tartozó fali tartószerkezet segítségével 
könnyedén a falhoz vagy mennyezethez 
rögzítheti a kamerát. A csuklós talp 

segítségével a falhoz rögzített kamerát a 
megfelelő szögbe állíthatja.

Titkosított közvetlen hálózati kapcsolat

A Philips In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelő 
monitor magas szintű biztonsági titkosítást 
használ adatai védelmének érdekében. Az 
In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelő monitor 
egyedi titkosító kulcsot használ minden egyes 
alkalommal, amikor kapcsolatot létesít.

Zaj- és mozgásérzékelés

Nem lehet előre jelezni, mikor történik majd 
valami. Az állítható zaj- és mozgásérzékelővel 
felszerelt InSight vezeték nélküli lakásfigyelő 
átveszi az őrszolgálatot, a rendszer pedig 
értesítést küld, amint zajt vagy mozgást 
érzékel.

Figyelmeztető értesítések
Telefonos figyelmeztetések, ha a figyelő egység 
zajt vagy mozgást érzékel

Egyszerű beállítás QR kóddal
Az alkalmazás segítségével egyszerű a beállítás. 
Az alkalmazás egy QR kódot hoz létre az 
otthoni Wi-Fi beállításokhoz. A QR kód 
segítségével a figyelőegység automatikusan, 
könnyen és azonnal kapcsolódik a Wi-Fi 
hálózathoz.

Ingyenes Apple/Android alkalmazás
Egyszerűen használható Apple/Android 
alkalmazás ingyenesen

Azonnali megfigyelés
Az okostelefonról / táblagépről azonnal 
elindíthatja a megfigyelést

Akár 16 figyelő egység csatlakoztatható
akár 16 figyelő egység csatlakoztatható 
egy alkalmazással az okostelefonhoz/
táblagéphez

Wi-Fi alkalmasság
Az In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelő egy Wi-
Fi hálózattal kompatibilis készülék, amely az 
otthoni vezeték nélküli hálózat segítségével élő 
video- és audio-streamet továbbít 
okostelefonjára/táblagépére. A lakásfigyelő 
tetszés szerint bárhol elhelyezhető.
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Objektív és érzékelő
• Érzékelő: VGA
• Fókusz üzemmód: Rögzített
• Fókuszálási tartomány: 0,4 m-től végtelenig

Videominőség
• folyamatos VGA adattovábbítás
• Formátumok: H.264 videotömörítés
• Fehéregyensúly: Automatikus fehéregyensúly
• Expozíció: Automatikus expozíció-szabályozás

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

nem támogatott
• Mozgásérzékelés
• Zajérzékelés
• LED kijelző
• Mágneses talp: Változtatható irány
• Visszaállítás (Reset) gomb
• Furatok: Igen, 1

Szoftver
• Telepítés: Android és Apple alkalmazás
• Automatikus alkalmazásfrissítés: Igen, Androidhoz 

és Apple-höz
• Webböngésző támogatás
• Támogatott rendszer: iOS4.3 vagy újabb operációs 

rendszer, Android 2.3 vagy ennél újabb verzió
• iPad kompatibilitás: iPad, iPad 2, Új iPad készülék, 

Retina kijelzős iPad, iPad mini
• iPhone kompatibilitás: iPhone 3GS, iPhone 4, 

iPhone 4S, iPhone 5
• iPod kompatibilitás: 4. generációs és újabb iPod 

Touch
• Android telefon kompatibilitása: A Philips a 

Samsung Galaxy 3 készülékkel megegyező, vagy 
annál jobb teljesítményű telefonokat javasol

Mellékelt tartozékok
• Különleges fali tartó: 2
• USB hálózati adapter: 2
• USB kábel: 2 db; 2,5 m egyenként
• Csavarok / fali tiplik: 6
• Gyors üzembe helyezési útmutató

Bemenet és kimenet
• Mikrofon: Nagy érzékenységű, Monó
• USB-vel: Mini-USB port

Minimális rendszerkövetelmények
• Windows: Windows XP, Windows Vista, 

Windows 7, Internet Explorer 6.0, PENTIUM 4 - 
2,8 GHz-es processzor, 1 GB RAM és 64 MB Video 
RAM

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

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

158 x 175 x 76 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 45 x 95 x 45 mm
•
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* Az élő videó megtekintése az otthonából a Wi-Fi hálózatot használó 
In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelőn keresztül ingyenes és 
korlátozások nélküli. Az élő videó távoli megtekintése (külső Wi-Fi 
hálózaton vagy 3G hálózaton keresztül) szintén ingyenes, de a 
megtekintés 5 perces szakaszokra korlátozódik.

* Élő videó hosszabb távoli megtekintésére való jogosultságot és egyéb 
prémium funkciókat az alkalmazás-boltban vásárolhat. A feltételek 
változhatnak.

http://www.philips.com

