Philips
Brezžična nadzorna
naprava InSightHD
Za dom, hišne ljubljenčke ali
podjetje
Zaznavanje zvoka in gibanja
Neomejeno ogledovanje v živo
Izbirno snemanje v oblak

M115E

Ohranite povezavo z domom, hišnimi ljubljenčki ali podjetjem

S HD
Nadzorujte dogajanje med svojo odsotnostjo z nadzorno napravo Philips InSightHD. Slika
HD v živo 24 ur na dan, da lahko preverite, kako je z otroki, ko se vrnejo domov, in kaj
počne pes, ali da nadzorujete dom med svojo odsotnostjo.
Z nadzorno napravo InSightHD niste nikoli daleč stran
• Nadzorno napravo s povezavo Wi-Fi lahko namestite kamorkoli v svojem domu
• Ogledovanje kadarkoli in kjerkoli v omrežju Wi-Fi/3G/4G LTE
• Kristalno čista slika HD
• Neomejeno ogledovanje v živo prek aplikacije
Brez skrbi
• Zaznavanje zvoka in gibanja z obvestili v telefonu
• Šifriranje videa za varnost in zaščito zasebnosti
• Pretakanje in shranjevanje videa v oblaku, ki ju omogoča Ivideon
Prilagodljivost
• Upravljanje nadzornih območij in obvestil o alarmih
• Zasnovano z univerzalnim nastavkom za stojalo
• V račun InSightHD lahko dodate poljubno število kamer
• Prenesite aplikacijo in doživite predstavitev naprave InSightHD v živo
• Izbirno snemanje in shranjevanje s plačljivo naročnino
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Značilnosti
Obvestila o alarmih

Obvestila o zvoku in gibanju

Alarmi vas takoj opozarjajo, da je naprava
zaznala zvok ali gibanje. Občutljivost lahko
prilagodite in nastavite lahko nadzorna
območja, da zagotovite želeno pokritje in
stopnjo nadzora.

Nemogoče je predvideti, kdaj se bo kaj zgodilo.
InSightHD omogoča nadzor s prilagodljivo
funkcijo za zaznavanje gibanja in zvoka. Ko
zazna zvok ali gibanje, samodejno pošlje
obvestilo v telefon.

Doživetje predstavitve v živo

Omogoča Ivideon

Neomejeno ogledovanje v živo prek
aplikacije

Napredna tehnologija nadzorne naprave
InSightHD omogoča stalno pretakanje slike v
živo za neprekinjeno 24-urno spremljanje.
Zato lahko podnevi ali ponoči spremljate sliko
v živo, kolikor dolgo želite. Brez prekinitev.
Video zaščiten s protokolom SSL

Aplikacijo InSightHD lahko prenesete iz
trgovine z aplikacijami ali Google Play in ima
predstavitveni način, ki vam prikaže delovanje
aplikacije InSight. V vrstico za iskanje aplikacije
enostavno vnesite InSightHD.
Kakovostna slika HD

InSightHD s tehnologijo Ivideon omogoča
varno in zanesljivo pretakanje slike in
shranjevanje posnetkov v oblak. Napravo
InSightHD lahko uporabljate z naročnino za
samodejno beleženje dogodkov, ko zazna zvok
ali gibanje. Dogodki so varno shranjeni v oblaku
Ivideon in si jih lahko ogledate s telefonom.

Varnost je zelo pomembna, zato so vsi
videoposnetki v oblaku, ki se pretakajo ali so
shranjeni, zaščiteni s protokolom SSL (Secure
Sockets Layer) z 256-bitnim šifriranjem AES.
Videoposnetki so pred oddajanjem popolnoma
šifrirani in jih lahko odšifrirate samo s
pametnim telefonom.

Srebrna in zlata naročnina
Ogledovanje v omrežju Wi-Fi/3G/4G
LTE

Nadzorna naprava InSightHD predvaja
podrobno sliko. Pretaka ostro in pristno sliko
v visoki ločljivosti 720p. Številka "720" označuje
število vodoravnih vrstic pri ločljivosti zaslona.
Črka "p" pa pomeni "progresivni" izris in
zaporedno prikazovanje oziroma zaporedno
prikazovanje vrstic v posamezni sličici.

Dogodke lahko snemate in shranjujete v oblak
za poznejši ogled prek mesečne ali letne
naročnine. Na voljo imate dva programa;
srebrni program posname in shrani vse
videoposnetke za preteklih 7 dni, zlati program
pa za preteklih 30 dni.

Ko je nadzorna naprava InSightHD nastavljena,
lahko prek povezave Wi-Fi, 3G ali 4G LTE
spremljate sliko v živo. Ko je vzpostavljena
povezava, lahko sliko spremljate s katerekoli
lokacije.
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Specifikacije
Objektiv in senzor
•
•
•
•

Senzor: HD 720p
Način ostrenja: Fiksno
Vidni kot: 60 stopinj
Razpon ostrenja: 0,8 m do neskončnosti

Kakovost videa
•
•
•
•

Pretakanje HD/VGA/QVGA
Formati: Stiskanje videa H.264
Izravnava beline: Samodejna izravnava beline
Osvetlitev: Samodejni nadzor osvetlitve

Značilnosti
•
•
•
•
•

Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Zaznavanje gibanja
Zaznavanje zvoka
Indikator LED
Podstavek: Nastavljiva smer

Programska oprema

• Namestitev: prek aplikacije za naprave Android in
Apple, InSightHD
• Samodejno posodabljanje aplikacije: Da, za naprave
Android in Apple
• Podprti sistem: Android 4.1 ali novejši, iOS7 ali

novejši
• Združljivo z iPad: Novi iPad, iPad Air, iPad 4, iPad
3, iPad 2, iPad Mini, iPad z zaslonom Retina, iPad
Air 2
• Združljivost s telefoni iPhone: iPhone 5, iPhone 5C,
iPhone 5S, iPhone 4S, iPhone 6, iPhone 6 Plus
• Združljivost s predvajalniki iPod: iPod Touch 4.
generacije in novejši, iPod Touch 5. generacije
• Združljivost s telefonom Android: Philips
priporoča telefone z zmogljivostjo telefona
Samsung Galaxy S3 ali zmogljivejše

Vhod in izhod

• Mikrofon: Visokoobčutljiv, Mono
• USB: Vrata Mini-USB

Priloženi pribor

• Napajalni adapter USB: 1
• Kabel USB: Da, 3 m
• Vodnik za hiter začetek

Dimenzije

• Dimenzije embalaže (Š x V x G):
158 x 160 x 78 mm
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 65 x 114 x 65 mm
•
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