„Philips“
„In.Sight“ belaidis HD
namų monitorius

„Wi-Fi“ ir HD
Plačiakampis, naktinis matymas
Skirtas „iPhone“, „iPad“
Sukurta „Ivideon“

M120

Stebėkite savo namus per „iPhone“ / „iPad“
HD raiškos vaizdas ir naktinio matymo režimas
Stebėkite namus per belaidį HD raiškos vaizdą atkuriantį „In.Sight“ namų monitorių savo „iPhone“ /
„iPad“ įrenginyje. Monitorius atkuria HD raiškos vaizdą, jame įdiegtas naktinio matymo režimas, todėl
aiškiai matysite namus tiek dienos šviesoje, tiek sutemus. Jį lengva nustatyti, aptikęs judesį / garsą jis įspės
jus.
Keliaudami būkite arti jums brangių žmonių
• Integruota „Wi-Fi“, kad padėtumėte bet kurioje namų vietoje
• Neribota tiesioginė peržiūra per „Wi-Fi“/3G/4G LTE
• Itin plataus kampo objektyvas – pamatykite daugiau
• „InSightHD“ programą rasite „Apple“ parduotuvėje
• Naktinio matymo režimas skirtas žiūrėti tamsoje
Įspėjimai ir pranešimai, kad būtumėte ramūs
• Gausite pranešimą telefonu, jei bus pastebėtas judesys / garsas
• Funkcija „Push to talk“ per „iPhone“ / „iPad“
• Dalykitės monitoriais su kitais „iPhone“ / „iPad“ naudotojais
• Papildomai pasirenkamas vaizdo įrašymas debesyje, kai aptinkamas garsas / judesys
Paprasta, saugu ir patikima
• Lengva nustatyti monitorių naudojant QR kodą
• Šifruotas vaizdo įrašas užtikrina saugų ryšį
• Sukurta „Ivideon“ – vaizdo įrašymo debesyje sprendimų lyderio
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Ypatybės
Įjungta „Wi-Fi“

automatiškai arba jį galima nustatyti rankiniu
būdu.

Pranešimai apie judesius / garsus

Itin plataus kampo objektyvas

Belaidžiame „In.Sight“ namų monitoriuje
integruota „Wi-Fi“ ryšio funkcija; jis naudoja
belaidį namų tinklą, kad būtų galima siųsti
tiesioginius vaizdo ir garso įrašus į monitorius
– juos galite nustatyti, kur tik norite.
Naktinio matymo režimas

Dėl naktinio matymo režimo galite stebėti savo
namus net tamsoje. Tamsoje įsijungia
monitoriaus infraraudonoji šviesa, todėl galima
užfiksuoti aiškų juodą ir baltą vaizdo įrašą.
Naktinio matymo režimas įsijungia ir išsijungia

Belaidis HD raiškos „Philips In.Sight“ namų
monitorius M120 išsiskiria 102 laipsnių
įstrižainės kampu, kuris iš karto parodo
didesnę kambario dalį ir suteikia galimybę
matyti daugiau nei kiti monitoriai.
Funkcija „Push to talk“
Naudodamiesi „In.Sight“ galėsite ne tik stebėti
namus, bet ir kalbėtis su šeimos nariais ir
mylimaisiais. Tiesiog paspauskite kalbėjimo
mygtuką savo „iPhone“ / „iPad“ ir iš karto
pradėkite bendrauti. Tai puikus būdas
pasisveikinti!

Neįmanoma numatyti, kada gali kas nors įvykti.
„In.Sight“ monitorius nuolat stebi
reguliuojamais triukšmo ir judesio jutikliais.
Aptikus judesį arba garsą, pranešimas bus
išsiųstas automatiškai.
Lengva nustatyti naudojant QR kodą

Paprasta nustatyti naudojant „InSight+“
programą. Programa sukurs QR kodą jūsų
„Wi-Fi“ namų tinklui. Naudodamas QR kodą
monitorius akimirksniu lengvai susisies su jūsų
„Wi-Fi“ tinklu.
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Specifikacijos
Objektyvai ir jutikliai
•
•
•
•
•

Jutiklis: HD 720p
Fokusavimo režimas: Fiksuotas
Matymo kampas: 102 laipsniai
Fokusavimo diapazonas: Nuo 0,8 m iki begalybės
Aplinkos apšvietimo jutiklis: Taip, dienos / nakties
režimai
• Naktinis režimas: Infraraudonųjų spindulių vaizdas

Vaizdo kokybė

• HD / VGA / QVGA srautinis perdavimas
• Formatai: H.264 vaizdo įrašo glaudinimas
• Baltos spalvos balansas: Automatinis baltos spalvos
balansas
• Ekspozicija: Automatinis ekspozicijos valdymas

Savybės
•
•
•
•
•
•

Tinklas, belaidis ryšys: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
Judesio suradimas
Triukšmo aptikimas
LED indikatorius
Naktinis matymas
Stotelė: Reguliuojama kryptis

Programinė įranga

• Programos pavadinimas: InSightHD

•
•
•
•
•
•

Įrengimas: per programą
Automatinis programos atnaujinimas
Palaikoma sistema: „iOS6“ ar naujesnė versija
„iPad“ suderinamumas: „iPad 2“ ir naujesni
„iPhone” suderinamumas: „iPhone“ 4S ir naujesni
„iPod“ suderinamumas: „iPod Touch“ 4-oji karta ir
naujesni

Pridėti priedai
•
•
•
•
•

USB maitinimo adapteris: 1
USB laidas: Taip, 3 m
Sieninis laikiklis
Varžtai / sienos atramos: 2
Greitos pradžios vadovas

Įvestis ir išvestis

• Mikrofonas: Didelis jautrumas, Mono
• USB: Mini USB jungtis
• Garsiakalbis: Integruota

Matmenys

• Pakuotės matmenys (W x H x D):
158 x 160 x 78 mm
• Gaminio matmenys (W x H x D):
65 x 114 x 65 mm
•
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