
 

 

Philips
In.Sight vezeték nélküli HD 
lakásfigyelő

Wi-Fi és HD
Nagy látószög, éjszakai funkció
iPhone, iPad készülékhez
iVideon technológiával

M120
Tartsa szemmel otthonát iPhone/iPad készülékéről
HD-vel és éjjellátó funkcióval
Tartsa szemmel otthonát az In.Sight vezeték nélküli HD lakásfigyelővel iPhone/iPad készülékén 
keresztül. A HD videónak és az éjjellátó funkciónak köszönhetően jól láthatja otthonát nappal 
és sötétben egyaránt. Az egyszerűen beállítható rendszer jelzi Önnek, ha mozgást/zajt érzékel.

Közel maradhat szeretteihez akkor is, amikor úton van
• Wi-Fi alkalmasságának köszönhetően a ház bármely pontján elhelyezhető
• Korlátlan élőképes megtekintés Wi-Fi/3G/4G LTE hálózaton keresztül
• Az extra nagylátószögű objektív segítségével többet láthat
• Az InSightHD alkalmazás letölthető az Apple Store-ból
• Éjellátó üzemmód a sötétben való megfigyeléshez

Figyelmeztetések és értesítések a teljes nyugalom érdekében
• A rendszer figyelmeztető értesítést küld telefonjára, amint zajt vagy mozgást érzékel.
• Nyomja meg, és már beszélhet is iPhone/iPad készülékén keresztül
• Lakásfigyelők megosztása más iPhone-/iPad-felhasználókkal
• Opcionális felhőalapú videorögzítés zaj/mozgás érzékelésekor

Egyszerű és biztonságos
• A lakásfigyelő beállítása QR kód segítségével
• Titkosított videó a biztonságos csatlakozás érdekében
• iVideon technológiával, a felhőalapú videomegoldások egyik vezető vállalatától



 Wi-Fi alkalmasság

Az In.Sight vezeték nélküli lakásfigyelő Wi-Fi 
hálózattal kompatibilis készülék, amely az 
otthoni vezeték nélküli hálózatot használva élő 
video- vagy audiostreamet közvetít, tetszés 
szerinti helyen beállítva.

Éjjellátó üzemmód

Az infravörös éjjellátó üzemmód segítségével 
sötétben is figyelheti otthonát. A 
figyelőegységen bekapcsoló infravörös fény 
révén sötétben is jól látható fekete-fehér videó 
rögzíthető. Az éjjellátó üzemmód 
automatikusan ki- és bekapcsolódik, de 
manuálisan is vezérelhető.

Extra nagylátószögű objektív

A Philips In.Sight M120 vezeték nélküli HD 
lakásfigyelő készülék 102 fokos látószöge 
segítségével a szoba nagyobb részét beláthatja 
egyszerre. Az M120 jóval többet mutat, mint 
más megfigyelő rendszerek.

A beszédhez nyomja meg
Az In.Sight készülékkel nemcsak szemmel 
tarthatja otthonát, hanem beszélhet is 
szeretteivel. Csak le kell nyomnia a „talk” 
(„beszéd”) gombot az iPhone vagy iPad 
készülékén, és már folyhat is a kommunikáció. 
Remek lehetőség a beköszönésre.

Mozgást/hangot jelző értesítések

Nem lehet előre jelezni, mikor történik majd 
valami. Az állítható mozgás- és zajérzékelővel 
felszerelt In.Sight lakásfigyelő folyamatosan 
őrködik. A rendszer pedig automatikus 
figyelmeztető értesítést küld Önnek, amint zajt 
vagy mozgást érzékel.

Egyszerű beállítás QR kód segítségével

Az In.Sight+ alkalmazás segítségével egyszerű a 
beállítás. Az alkalmazás egy QR kódot hoz létre 
az otthoni Wi-Fi beállításokhoz. A QR kód 
segítségével a készülék automatikusan, 
könnyedén és azonnal kapcsolódik a Wi-Fi 
hálózathoz.
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Objektív és érzékelő
• Érzékelő: HD 720p
• Fókusz üzemmód: Rögzített
• Látószög: 102 fok
• Fókuszálási tartomány: 0,8 m-től végtelenig
• Környezetifény-érzékelő: Igen, nappali/éjszakai 

mód
• Éjszakai mód: Infravörös

Videominőség
• HD/VGA/QVGA streaming
• Formátumok: H.264 videotömörítés
• Fehéregyensúly: Automatikus fehéregyensúly
• Expozíció: Automatikus expozíció-szabályozás

Jellemzők
• Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
• Mozgásérzékelés
• Zajérzékelés
• LED kijelző
• Éjszakai funkció
• Alapkészülék: Változtatható irány

Szoftver
• Alkalmazás neve: InSightHD

• Telepítés: alkalmazás segítségével
• Automatikus alkalmazásfrissítés
• Támogatott rendszer: iOS6 vagy újabb
• iPad kompatibilitás: iPad 2 és újabb
• iPhone kompatibilitás: iPhone 4S és újabb
• iPod kompatibilitás: 4. generációs iPod Touch és 

újabb

Mellékelt tartozékok
• USB tápadapter: 1
• USB kábel: Igen, 3 m-es
• Falra szerelés
• Csavarok / fali tiplik: 2
• Gyors üzembe helyezési útmutató

Bemenet és kimenet
• Mikrofon: Nagy érzékenységű, Monó
• USB-vel: Mini-USB port
• Hangszóró: Beépített

Méretek
• Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 

158 x 160 x 78 mm
• Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 

65 x 114 x 65 mm
•
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