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Ευρεία γωνία, νυχτερινή όραση
Για iPhone/iPad
Με τη δύναμη της iVideon

M120
Επιβλέψτε το σπίτι σας από το iPhone/iPad
Με HD και νυχτερινή όραση
Με το ασύρματο οικιακό σύστημα παρακολούθησης HD In.Sight μπορείτε να παρακολουθείτε το 

σπίτι σας από το iPhone ή το iPad. Με βίντεο HD και νυχτερινή όραση, μπορείτε να βλέπετε 

πεντακάθαρα το σπίτι σας ημέρα και νύχτα. Το πρόγραμμα ρυθμίζεται εύκολα και σας ειδοποιεί 

κάθε φορά που ανιχνεύει κινήσεις ή ήχους.

Κοντά στους αγαπημένους σας, ακόμα και κατά τις μετακινήσεις σας
• Με δυνατότητα Wi-Fi για τοποθέτηση σε οποιοδήποτε σημείο του σπιτιού σας
• Απεριόριστη ζωντανή προβολή μέσω Wi-Fi/3G/4G LTE
• Εξαιρετικά ευρυγώνιος φακός για να βλέπετε ακόμη περισσότερα
• Εφαρμογή InSightHD στο Apple Store
• Λειτουργία νυχτερινής όρασης για να βλέπετε στο σκοτάδι

Ειδοποιήσεις και ενημερώσεις, για να είστε πάντοτε ήσυχοι
• Αποστολή ειδοποίησης στο τηλέφωνό σας όταν ανιχνεύεται κίνηση ή ήχος
• Πιέστε για να μιλήσετε μέσω iPhone/iPad
• Μοιραστείτε τις οθόνες με άλλους χρήστες iPhone/iPad
• Προαιρετική εγγραφή βίντεο στο cloud όταν ανιχνεύεται ήχος/κίνηση

Εύκολο, σίγουρο, ασφαλές
• Εύκολη ρύθμιση της συσκευής παρακολούθησης μέσω κωδικού QR
• Κρυπτογράφηση βίντεο για ασφαλή σύνδεση
• Με τη δύναμη της iVideon, μιας κορυφαίας εταιρείας με λύσεις βίντεο στο cloud



 Με δυνατότητα Wi-Fi

Το ασύρματο σύστημα παρακολούθησης 
In.Sight με δυνατότητα Wi-Fi χρησιμοποιεί το 
ασύρματο δίκτυο του σπιτιού σας για να 
μεταδώσει ζωντανά βίντεο και ήχο, ενώ σας 
επιτρέπει να εγκαταστήσετε τη συσκευή 
παρακολούθησης όπου θέλετε.

Λειτουργία νυχτερινής όρασης

Με τη λειτουργία της υπέρυθρης νυχτερινής 
όρασης μπορείτε να παρακολουθείτε το 
σπίτι σας ακόμα και στο σκοτάδι. Όταν ο 
χώρος είναι σκοτεινός, ανάβει το υπέρυθρο 
φως στην οθόνη και το βίντεο που 
καταγράφεται είναι ασπρόμαυρο. Η 
λειτουργία νυχτερινής όρασης 
ενεργοποιείται και απενεργοποιείται 

αυτόματα, αλλά μπορείτε να τη ρυθμίσετε και 
με μη αυτόματο τρόπο.

Εξαιρετικά ευρυγώνιος φακός

Το ασύρματο οικιακό σύστημα 
παρακολούθησης HD In.Sight M120 από τη 
Philips σάς προσφέρει γωνία προβολής 102 
μοιρών, για να μπορείτε να βλέπετε 
μεγαλύτερο μέρος του δωματίου. Έτσι, σας 
προσφέρει πολύ καλύτερη ορατότητα σε 
σχέση με άλλες συσκευές παρακολούθησης.

Κουμπί ομιλίας
Με το σύστημα In.Sight, μπορείτε όχι μόνο να 
παρακολουθείτε το σπίτι σας, αλλά και να 
μιλάτε στα αγαπημένα σας πρόσωπα. 
Πατήστε "talk" (ομιλία) στο iPhone ή το iPad 
και μιλήστε: ένας πραγματικά ξεχωριστός 
τρόπος για να επικοινωνήσετε με τους 
δικούς σας!

Ειδοποιήσεις κίνησης/ήχου

Επειδή δεν είναι δυνατόν να προβλέψετε 
πότε θα συμβεί κάτι, το In.Sight 
παρακολουθεί διαρκώς το σπίτι σας με 
ρυθμιζόμενη λειτουργία ανίχνευσης κίνησης 
και ήχου και σας ειδοποιεί αυτόματα κάθε 
φορά που ανιχνεύει έναν ήχο ή μια κίνηση.

Εύκολη ρύθμιση μέσω κωδικού QR

Με την εφαρμογή In.Sight+, η ρύθμιση είναι 
πολύ απλή. Η εφαρμογή δημιουργεί έναν 
κωδικό QR για τις ρυθμίσεις του οικιακού 
δικτύου Wi-Fi . Με αυτόν τον κωδικό QR, το 
σύστημα παρακολούθησης συνδέεται 
αυτόματα με το δίκτυο Wi-Fi , εύκολα και 
γρήγορα.
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Φακός & αισθητήρας
• Αισθητήρας: HD 720p
• Λειτουργία εστίασης: Σταθερό
• Γωνία προβολής: 102 μοίρες
• Εύρος εστίασης: 0,8 μ. έως το άπειρο
• Αισθητήρας φωτισμού περιβάλλοντος: Ναι, 
λειτουργία ημέρας/νύχτας

• Νυκτερινή λειτουργία: Υπέρυθρες

Ποιότητα βίντεο
• Μετάδοση HD/VGA/QVGA
• Μορφές: συμπίεση βίντεο H.264
• Ισορροπία λευκού: Αυτόματη ισορροπία λευκού
• Έκθεση: Αυτόματος έλεγχος έκθεσης

Χαρακτηριστικά
• Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4GHz)
• Ανίχνευση κίνησης
• Ανίχνευση θορύβου
• Ένδειξη LED
• Νυχτερινή όραση
• Βάση: Με δυνατότητα ρύθμισης κατεύθυνσης

Λογισμικό
• Όνομα εφαρμογής: InSightHD
• Εγκατάσταση: μέσω εφαρμογής
• Αυτόματη ενημέρωση εφαρμογών

• Υποστηριζόμενο σύστημα: iOS6 ή 
μεταγενέστερη έκδοση

• Συμβατότητα με iPad: iPad 2 και νεότερες 
εκδόσεις

• Συμβατότητα με iPhone: iPhone 4S και νεότερες 
εκδόσεις

• Συμβατότητα με iPod: iPod Touch 4ης γενιάς και 
νεότερες εκδόσεις

Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ
• Τροφοδοτικό USB: 1
• Καλώδιο USB: Ναι, 3μ.
• Επιτοίχιο στήριγμα
• Βίδες / στηρίγματα στερέωσης σε τοίχο: 2
• Οδηγός γρήγορης έναρξης

Είσοδος και έξοδος
• Μικρόφωνο: Υψηλής ευαισθησίας, Μονοφωνικό
• USB: Θύρα Mini-USB
• Ηχείο: Ενσωματωμένο

Διαστάσεις
• Διαστάσεις συσκευασίας (Π x Υ x Β): 

158 x 160 x 78 χιλ.
• Διαστάσεις προϊόντος (Π x Υ x Β): 

65 x 114 x 65 χιλ.
•
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