
 

 

Philips
Draadloze In.Sight HD-
thuismonitor

Voor thuis, huisdieren of bedrijf

Geluids- en bewegingsdetectie
Onbeperkte live-weergave
Optioneel opnamen in de cloud 
bewaren

M115G
Bewaak uw huis via uw smartphone/tablet

Met HD en nachtzicht
Houd alles in de gaten wanneer u er niet bent met de Philips InSightHD-monitor. 24 uur 
per dag Live HD-video om de kinderen te zien wanneer ze weer thuiskomen, te zien wat 
de hond uithaalt of uw huis in de gaten te houden terwijl u weg bent.

Met InSightHD bent u nooit ver weg
• Wi-Fi-compatibele monitor voor plaatsing overal in huis
• Altijd en overal bekijken via Wi-Fi/3G/4G LTE
• HD-video voor kristalhelder beeld
• Onbeperkte live-weergave via app

Betrouwbaar
• Geluid- en bewegingsdetectie met meldingen op uw telefoon
• Videocodering voor de beveiliging en privacybescherming
• Cloudstreaming en video-opslag, powered by Ivideon

Flexibiliteit
• Waarschuwingsmeldingen en bewakingszones beheren
• Ontworpen met universele statiefbevestiging
• Voeg zoveel camera's als u nodig hebt toe aan uw InSightHD-account
• Download de app en ervaar de InSightHD-live-demo
• Optionele opname en opslag met betaald abonnement



 Waarschuwingsmeldingen

Waarschuwingsmeldingen laten u direct weten 
wanneer een geluid of beweging is 
gedetecteerd. De gevoeligheid kan worden 
aangepast en er kunnen bewakingszones 
worden ingesteld om te zorgen dat de dekking 
en controleniveaus aansluiten bij uw 
behoeften.

Ervaar de live-demo

De InSightHD-app kan worden gedownload via 
de App Store of Google Play en beschikt over 
een demomodus waarmee u InSight in actie 
kunt zien. Typ gewoon InSightHD in de 
zoekbalk voor apps.

HD-videokwaliteit

De InSightHD-monitor geeft u video in detail. 
Video's worden gestreamd in High Definition 
720p en zijn scherp en levensecht. Het getal 
"720" heeft betrekking op het aantal 
horizontale lijnen op het scherm. De letter "p" 
staat voor 'progressive' en verwijst naar de 
sequentiële weergave van de lijnen in elk 
frame.

Melding van geluid of beweging

Het is onmogelijk te voorspellen wanneer er 
iets kan gebeuren. InSightHD blijft de wacht 
houden met zijn aanpasbare bewegings- en 
geluidsdetectie. Meldingen worden 
automatisch naar uw telefoon verzonden 
wanneer een geluid of beweging wordt 
gedetecteerd.

Powered by Ivideon

InSightHD werkt samen met Ivideon om veilige 
en betrouwbare streaming van video's en 
video-opslag in de cloud mogelijk te maken. 
InSightHD kan met een abonnement worden 
gebruikt om automatisch gebeurtenissen op te 
nemen wanneer geluid of beweging wordt 
gedetecteerd. Gebeurtenissen worden veilig 
opgeslagen in de cloud van Ivideon en kunnen 
worden bekeken vanaf uw telefoon.

Abonnement Zilver en Goud

Gebeurtenissen kunnen worden opgenomen 
en in de cloud worden opgeslagen, zodat u ze 
later kunt bekijken via een maand- of 
jaarabonnement. Er zijn twee abonnementen 

beschikbaar: Zilver en Goud. Bij Zilver worden 
alle video's van de afgelopen 7 dagen 
opgenomen en opgeslagen. Bij Goud is dat 30 
dagen.

Onbeperkte live-weergave via app

De geavanceerde technologie van InSightHD 
maakt non-stop streamen van live-video 
mogelijk, zodat u 24 uur per dag 
ononderbroken kunt kijken. Dus dag en nacht 
live-video kijken zo lang als u wilt. Zonder 
onderbrekingen.

Video beschermd door SSL

Beveiliging is essentieel en alle videobeelden in 
de cloud, of deze nu worden gestreamd of 
opgeslagen, worden beschermd door een SSL 
(Secure Sockets Layer) met 256-bits AES-
codering. Alle video's zijn volledig gecodeerd 
voordat ze worden verzonden en kunnen 
alleen worden gedecodeerd met uw 
smartphone.
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Lens en sensor
• Sensor: HD 720p
• Scherpstelmodus: Vast
• Kijkhoek: 102 graden
• Scherpstelbereik: 0,8 m tot oneindig

Videokwaliteit
• Streamen via HD/VGA/QVGA
• Formaten: H.264-videocompressie
• Witbalans: Automatische witbalans
• Belichting: Automatische belichting

Kenmerken
• Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
• Bewegingsmelder
• Geluidsdetectie
• LED-indicator
• Basisstation: Instelbare richting

Software
• Bevestiging: via app voor Android en Apple, 

InSightHD
• Automatische app-update: Ja, voor Android en 

Apple
• Ondersteund systeem: Android 4.1 of hoger, iOS7 

of hoger

• iPad-compatibiliteit: iPad 2, iPad 3, iPad met Retina-
scherm, iPad mini, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, 
Nieuwe iPad

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

• Compatibiliteit iPod: iPod touch 4e generatie en 
later, iPod touch 5e generatie

• Compatibiliteit met Android-telefoons: Philips 
raadt telefoons met prestaties van Samsung Galaxy 
S3 of beter aan

Accessoires meegeleverd
• USB-stroomadapter: 2
• USB-kabel: 2 van 3 m per stuk
• Snelstartgids

Invoer en uitvoer
• Microfoon: Hooggevoelig, Mono
• USB: Mini-USB-poort

Afmetingen
• Afmetingen van verpakking (B x H x D): 

158 x 160 x 115 mm
• Afmetingen van product (B x H x D): 

65 x 114 x 65 mm
•
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