
 

 

Philips
Langaton In.Sight HD -
valvontakamera

Wi-Fi ja HD
Laajakuva, yötila
iPhonelle ja iPadille
Tekniikan tarjoaa iVideon

M120
Pidä huolta kodistasi iPhonen/iPadin avulla

HD-tarkkuus ja pimeänäkö
Pidä silmällä kotiasi iPhonessa tai iPadissa langattomalla In.Sight HD -valvontakameralla. 
HD-videotarkkuuden ja pimeänäkötoiminnon ansiosta näet kotisi tapahtumat yhtä 
selkeästi myös yöaikaan. Helposti asennettava laite hälyttää havaitessaan liikettä tai ääntä.

Ole lähellä rakkaitasi matkoillakin
• Wi-Fi-yhteensopiva, voit sijoittaa minne tahansa kodissasi
• Rajoittamaton katselu reaaliajassa Wi-Fi-, 3G- tai 4G LTE -yhteydellä
• Laajakuvaobjektiivi näyttää enemmän
• InSightHD-sovellus saatavana Apple Storesta
• Pimeänäkö-tila katseluun pimeällä

Hälytykset ja ilmoitukset takaavat mielenrauhan
• Puhelin ilmoittaa, kun kamera havaitsee liikettä tai ääntä
• Puhu iPhonen/iPadin kautta
• Jaa valvontalaitteen kuva muiden iPhone- tai iPad-käyttäjien kanssa
• Halutessasi laite tallentaa videota pilvipalveluun aina, kun se havaitsee liikettä tai ääntä

Helppo ja turvallinen
• Valvontakameran helppo asennus QR-koodin avulla
• Salatulla verkolla turvallinen yhteys
• Tekniikan tarjoaa iVideon, johtava videopilvipalveluiden tarjoaja



 Wi-Fi-yhteensopiva

Langaton In.Sight-valvontakamera on Wi-Fi-
yhteensopiva valvontalaite, joka käyttää kotisi 
langatonta verkkoa suoran videon ja äänen 
siirtämiseen valvontalaitteilla, jotka voit 
asentaa minne haluat.

Yötila

Infrapunakuvauksen avulla voit tarkkailla kotiasi 
myös pimeässä. Valvontalaitteen infrapunavalo 
käynnistyy pimeässä, jolloin kamera tallentaa 
selkeää mustavalkokuvaa. Yötila käynnistyy ja 

sammuu automaattisesti, mutta voit vaihtaa 
tilan myös manuaalisesti.

Laajakuvaobjektiivi

Langaton Philips In.Sight HD -valvontakamera 
M120 tarjoaa 102 asteen katselukulman, joten 
se näyttää kerralla enemmän kuin muut 
valvontakamerat.

Puhelu painikkeella
In.Sight-valvontakameralla voit kodin 
valvomisen lisäksi puhua perheenjäsenillesi. 
Paina iPhonen tai iPadin puhepainiketta ja 
tervehdi perhettäsi!

Liike- ja äänihälytykset

On mahdotonta ennustaa, milloin jotain 
tapahtuu. In.Sight-valvontakamera käyttää 
valvontaan säädettävää liikkeen- ja 
äänentunnistusta. Saat hälytyksen 
automaattisesti, kun laite havaitsee ääntä tai 
liikettä.

Helppo asennus QR-koodin avulla

In.Sight+-sovellus helpottaa asennusta. Sovellus 
luo kodin Wi-Fi-asetuksille oman QR-koodin, 
jonka avulla valvontakamera muodostaa 
automaattisesti yhteyden Wi-Fi-verkkoon.
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Objektiivi ja tunnistin
• Sensori: HD 720p
• Tarkennustila: Kiinteä
• Katselukulma: 102 astetta
• Tarkennusalue: 0,8 m äärettömään
• Vallitsevan valon tunnistin: Kyllä, päivä-/yötila
• Yökuuntelutila: Infrapuna

Videon laatu
• HD-/VGA-/QVGA-suoratoisto: KYLLÄ
• Muodot: H.264-videopakkaus
• Valkotasapaino: Automaattinen valkotasapaino
• Valotus: Automaattinen valotuksen hallinta

Ominaisuudet
• Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
• Liikkeentunnistus: KYLLÄ
• Äänentunnistus: KYLLÄ
• LED-merkkivalo: KYLLÄ
• Yötila: KYLLÄ
• Kanta: Säädettävä suuntaus

Ohjelmisto
• Sovelluksen nimi: InSightHD

• Asennus: sovelluksen kautta
• Automaattinen sovelluksen päivitys: KYLLÄ
• Tuettu järjestelmä: iOS6 tai uudempi
• iPad-yhteensopivuus: iPad 2 ja uudemmat
• iPhone-yhteensopivuus: iPhone 4S ja uudemmat
• iPod-yhteensopivuus: iPod Touch 4. sukupolvi ja 

uudemmat

Mukana tulevat lisätarvikkeet:
• USB-verkkolaite: 1
• USB-johto: KYLLÄ, 3 m
• Seinäteline: KYLLÄ
• Ruuvit/seinäankkurit: 2
• Pikaopas: KYLLÄ

Liitännät
• Mikrofoni: Erittäin herkkä, Mono
• USB: Mini-USB-portti
• Kaiutin: Kiinteä

Mitat
• Pakkauksen mitat (L x K x S): 158 x 160 x 78 mm
• Tuotteen mitat (L x K x S): 65 x 114 x 65 mm
•
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