
 

 

Philips
InSightHD vezeték nélküli 
lakásfigyelő

Otthona vagy háziállatai 

megfigyelésére

Zaj- és mozgásérzékelés
Korlátlan élőképes megtekintés
Opcionális felhőalapú rögzítés

M115E
Maradjon kapcsolatban otthonával, háziállataival és munkahelyével
HD-vel
Tartsa a szemét a dolgokon, amikor nincs a Philips InSightHD lakásfigyelő közelében. Élő HD videó 
a nap minden órájában, annak érdekében, hogy ellenőrizhesse, hogy gyermekei mikor érnek haza, 
láthassa, mit csinál éppen a kutyája, vagy a távollétében szemmel tudja tartani az otthonát.

Az InSightHD technológiának köszönhetően sosincs távol
• A ház bármely pontján elhelyezhető, Wi-Fi hálózattal kompatibilis lakásfigyelő
• Tartson szemmel mindent bárhol és bármikor a Wi-Fi/3G/4G LTE hálózaton keresztül
• HD videó a kristálytiszta képért
• Korlátlan élőképes megfigyelés, alkalmazás segítségével

Nyugalom
• Zaj- és mozgásérzékelés telefonos értesítésekkel
• Videokódolás a biztonság és a magánszféra védelme érdekében
• Felhőalapú közvetítés és videótárolás iVideon technológiával

Rugalmasság
• Figyelmeztető értesítések és megfigyelt zónák menedzselése
• Univerzális háromlábú állványra tervezve
• Igény szerint bármennyi kamera hozzáadható az InSightHD fiókhoz
• Töltse le az alkalmazást, és élvezze az InSightHD élő bemutatót
• Opcionális rögzítés és tárolás fizetett előfizetéssel



 Figyelmeztető értesítések

A figyelmeztetések azonnal értesítik Önt, ha 
mozgást vagy zajt érzékel a rendszer. Az 
érzékenység és a megfigyelt zónák 
szabályozásával az igényeinek megfelelő 
lefedettségi és megfigyelési szintek 
biztosíthatók.

Élvezze az élő bemutatót

Az InSightHD alkalmazás közvetlenül 
letölthető az App Store-ból vagy a Google Play 
webáruházból, továbbá jár hozzá egy bemutató 
üzemmód, melynek segítségével követheti az 
In.Sight alkalmazást működés közben. 
Egyszerűen írja be az alkalmazások 
keresőmezőjébe az InSightHD kifejezést.

HD videominőség

Az InSightHD lakásfigyelő részletgazdag videót 
biztosít. A nagy felbontásban, 720p minőségben 
közvetített videók élesek és élethűk. A „720” a 
kép függőleges felbontását, azaz a vízszintes 
sorok számát jelenti, a „p” betű pedig a 
„progresszív” pásztázásra, azaz az egyes 

képkockák sorainak egymást követő 
megjelenítésére utal.

Zajt/mozgást jelző értesítések

Nem lehet előre jelezni, mikor történik majd 
valami. Az állítható mozgás- és zajérzékelővel 
felszerelt InSightHD lakásfigyelő folyamatosan 
őrködik. A rendszer pedig automatikus 
figyelmeztető értesítést küld a telefonjára, 
amint zajt vagy mozgást érzékel.

Ivideon technológiával

Az InSightHD az Ivideon technológiával 
biztonságos és megbízható videóstreaminget, 
valamint felhőalapú tárolást biztosít videói 
számára. Előfizetés esetén az InSightHD 
segítségével automatikusan rögzíthet 
eseményeket, amikor zajt vagy mozgást észlel. 
Az iVideon felhő alapú rendszer biztonságosan 
eltárolja az eseményeket, melyeket telefonján 
megtekinthet.

Ezüst és arany előfizetések

Az események a felhőben kerülnek mentésre a 
havi vagy éves előfizetéssel lehetséges későbbi 

megtekintés céljából. Két rendszer áll 
rendelkezésre: a Silver Plan, mely a megelőző 7 
nap összes videóját elmenti, és a Gold Plan, 
mely a megelőző 30 nap összes videóját 
elmenti.

Korlátlan élőképes megfigyelés, 
alkalmazás segítségével

Az InSightHD alkalmazásban használt fejlett 
technológia lehetővé teszi az élő videó 
folyamatos közvetítését, ezáltal megszakítás 
nélküli megtekintést biztosít a nap minden 
órájában. Így éjjel-nappal, olyan hosszan nézheti 
az élő videót, ameddig csak akarja. És mindezt 
megszakítások nélkül.

SSL-védelemmel ellátott videó

A biztonság rendkívül fontos, ezért a felhőben 
lévő összes – közvetített és tárolt – videó SSL 
(Secure Sockets Layer) átviteli protokollal, 256 
bites AES titkosítással biztosított. Az átvitelt 
megelőzően az összes videó teljes mértékben 
titkosításra kerül és csak az Ön 
okostelefonjával lehet dekódolni.
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Objektív és érzékelő
• Érzékelő: HD 720p
• Fókusz üzemmód: Rögzített
• Látószög: 60 fok
• Fókuszálási tartomány: 0,8 m-től végtelenig

Videominőség
• HD/VGA/QVGA streaming
• Formátumok: H.264 videotömörítés
• Fehéregyensúly: Automatikus fehéregyensúly
• Expozíció: Automatikus expozíció-szabályozás

Jellemzők
• Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
• Mozgásérzékelés
• Zajérzékelés
• LED kijelző
• Alapkészülék: Változtatható irány

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

és Apple-höz
• Támogatott rendszer: Android 4.1 vagy ennél újabb 

verzió, iOS7 vagy ennél újabb verzió

• iPad kompatibilitás: Új iPad készülék, iPad Air, iPad 
4, iPad 3, iPad 2, iPad mini, Retinakijelzős iPad, iPad 
Air 2

• iPhone kompatibilitás: iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 
5S, iPhone 4S, iPhone 6, iPhone 6 Plus

• iPod kompatibilitás: 4. generációs és újabb iPod 
Touch, 5. generációs iPod Touch

• Android telefon kompatibilitása: A Philips a 
Samsung Galaxy S3-hoz hasonló, vagy annál 
nagyobb teljesítményű telefonokat javasol

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

Mellékelt tartozékok
• USB tápadapter: 1
• USB kábel: Igen, 3 m-es
• Gyors üzembe helyezési útmutató

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

158 x 160 x 78 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

65 x 114 x 65 mm
•
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