
 

 

Philips
In.Sight trådløs 
hjemmeovervågning

Wi-Fi og HD
Vidvinkel, nattesyn
Til iPhone, iPad
Med teknik fra iVideon

M120
Hold øje med dit hjem via din iPhone/iPad

Med HD og nattesyn
Hold øje med dit hjem med In.Sight trådløs HD-hjemmeovervågning via din iPhone/iPad. 
Med HD-video og nattesyn kan du se dit hjem tydeligt i såvel dagslys som mørke. 
Opsætningen er enkel, og den alarmerer dig, hvis den registrerer bevægelse eller lyd.

Vær tæt på dine kære, når du er på farten
• Wi-Fi-aktiverede til placering overalt i hjemmet
• Ubegrænset live-visning via Wi-Fi/3G/4G LTE
• Ekstra-vidvinkelobjektiv, så du kan se mere
• InSightHD-app'en kan købes på Apple Store
• Nattesynstilstand, så du kan se i mørke

Alarmer og meddelelser for ultimativ ro i sindet
• Telefonen får besked, når der registreres bevægelse/lyde
• Skub for at tale via iPhone/iPad
• Del overvågningsenheder med andre iPhone/iPad-brugere
• Videooptagelse i skyen, når der registreres lyd/bevægelse

Nem, tryg og sikker
• Nem opsætning af overvågningsenheden via QR-koden
• Video krypteret for at få sikker forbindelse
• Med teknik fra iVideon, en førende virksomhed inden for videoløsninger i skyen



 Wi-Fi-aktiveret

Den trådløse In.Sight-hjemmeovervågning er 
en Wi-Fi-aktiveret overvågningsenhed, der 
benytter det trådløse hjemmenetværk til 
streaming af live video og lyd med 
overvågningsenheder, du kan installere, hvor 
du vil.

Nattesynstilstand

Infrarød nattesynstilstand giver mulighed for at 
se hjemmet selv i mørke. Når det er mørkt, 
tænder det infrarøde lys, så skærmen kan 
optage tydelig video i sort/hvid. 

Nattesynstilstand tænder og slukker 
automatisk, eller du kan justere det manuelt.

Ekstra-vidvinkelobjektiv

Philips In.Sight trådløs HD-hjemmeovervågning 
M120 kan prale af en betragtningsvinkel på 102 
grader, der viser dig mere af rummet på én 
gang, så du kan se meget mere end andre 
overvågningsenheder.

Tryk for at tale
Med In.Sight-hjemmeovervågningen kan du 
ikke bare holde øje med dit hjem, du kan også 
tale med din familie. Tryk blot på "tale" på din 
iPhone/iPad, og få kontakt med det samme. 
Sikke en skøn måde at sige goddag på!

Meddelelser om bevægelse/lyd

Det er umuligt at forudsige, hvornår der kan 
ske noget. In.Sight bliver ved med at holde øje 
med justerbar registrering af bevægelse og lyd. 
Du vil automatisk blive underrettet, når der 
registreres lyd eller bevægelse.

Nem opsætning via QR-koden

Opsætningen er enkel med In.Sight+ app'en. 
App'en vil generere en QR-kode til dine Wi-Fi-
indstillinger derhjemme. Med QR-koden 
parres overvågningsenheden automatisk med 
dit Wi-Fi-netværk, nemt og med det samme.
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Objektiv og sensor
• Sensor: HD 720p
• Fokusindstilling: Fast
• Visningsvinkel: 102 grader
• Fokuseringsområde: 0,8 M til uendeligt
• Sensor for omgivende lys: Ja, dags-/nattetilstand
• Night-indstilling: Infrarød

Videokvalitet
• HD/VGA/QVGA-streaming
• Formater: H.264-videokomprimering
• Hvidbalance: Automatisk hvidbalance
• Eksponering: Automatisk eksponering

Funktioner
• Wi-Fi: 802,11 b/g/n (2,4 GHz)
• Bevægelsesregistrering
• Støjregistrering
• LED-indikator
• Nattesyn
• Base: Justerbar retning

Software
• Programnavn: InSightHD

• Installation: via app
• Automatisk app-opdatering
• Understøttet system: iOS6 eller nyere
• iPad-kompatibilitet: iPad 2 og nyere
• iPhone-kompatibilitet: iPhone 4S og nyere
• iPod-kompatibilitet: iPod touch 4. generation og 

nyere

Inklusive tilbehør
• USB-strømadapter: 1
• USB-kabel: Ja, 3 m
• Vægbeslag
• Skruer/dybler: 2
• Quick Start Guide

Indgange og udgange
• Mikrofon: Højfølsom, Mono
• USB: Mini-USB-port
• Højttaler: Indbygget

Mål
• Mål på emballage (B x H x D): 158 x 160 x 78 mm
• Mål på produkt (B x H x D): 65 x 114 x 65 mm
•
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