
 

 

Philips
In.Sight trådløs HD-
monitor for 
hjemmeovervåkning

Wi-Fi og HD
Vidvinkel, nattsyn
For iPhone, iPad
Drevet av iVideon

M120
Få oversikt over hjemmet fra iPhone/iPad

Med HD og nattsyn
Hold et øye med hjemmet med den trådløse In.Sight-monitoren for hjemmeovervåkning 
via iPhone/iPad. Med HD-video og nattsyn kan du se hjemmet tydelig enten det er dag 
eller natt. Den er enkel å sette opp og varsler deg når den oppdager bevegelse/lyd.

Hold deg i nærheten av dine kjære mens du er på farten
• Wi-Fi-aktivert for plassering hvor som helst i hjemmet
• Ubegrenset visning i sanntid via Wi-Fi / 3G / 4G LTE
• Se mer gjennom linsen med ekstra vid vinkel
• InSightHD-app er tilgjengelig på Apple Store
• Nattsynmodus for å se bedre i mørket

Få ro i sjelen med varsler og meldinger
• Telefonen mottar meldinger når bevegelse/lyd registreres
• Trykk for å snakke via iPhone/iPad
• Del skjermer med andre iPhone-/iPad-brukere
• Valgfri lagring av videoopptak på nettsky ved lyd/bevegelse

Enkelt, trygt og sikkert
• Enkelt oppsett av monitor via QR-kode
• Video er kryptert for sikker kobling
• Drevet av iVideon, en ledende bedrift innen nettskyløsninger for video



 Wi-Fi-aktivert

Den trådløse InSight-monitoren er en Wi-Fi-
aktivert monitor som bruker det trådløse 
hjemmenettverket til å streame video og lyd 
med en monitor du kan plassere der du vil.

Nattsynmodus

Den infrarøde nattsynmodusen gir deg 
oversikt over hjemmet selv når det er mørkt. 
Infrarødt lys aktiveres slik at monitoren kan 
produsere tydelige videoer i svart/hvitt når det 
er mørkt. Nattsynmodusen slår seg av og på 
automatisk, eller du kan justere den manuelt.

Linse med ekstra vid vinkel

Den trådløse In.Sight-HD-monitoren M120 for 
hjemmeovervåkning fra Philips gir en 
visningsvinkel på 102 grader, som viser deg 
mer av rommet i samme visning slik at du kan 
se mye mer enn på andre monitorer.

Trykk for å snakke
Med In.Sight-monitoren kan du gjøre mer enn 
å holde øye med hjemmet. Du kan også snakke 
med de du er glad i. Bare trykk på 
snakkeknappen på iPhone/iPad for å 
kommunisere med én gang. Det er en 
fantastisk måte å holde kontakten på.

Meldinger om bevegelse/lyd

Det er umulig å forutsi når noe kan skje. Den 
trådløse hjemmemonitoren In.Sight overvåker 
med justerbar lyd- og bevegelsesregistrering. 
Du varsles når det registreres lyd eller 
bevegelse.

Enkelt oppsett via QR-kode

Oppsettet er enkelt med In.Sight+-appen som 
genererer en QR-kode for Wi-Fi-innstillingene 
i hjemmet. Med QR-koden pares monitoren 
automatisk med Wi-Fi-nettverket, enkelt og 
umiddelbart.
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Høydepunkter
In.Sight trådløs HD-monitor for hjemmeovervåkning
Wi-Fi og HD Vidvinkel, nattsyn, For iPhone, iPad, Drevet av iVideon
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Linse og sensor
• Sensor: HD 720p
• Fokusmodus: Fast
• Visningsvinkel: 102 grader
• Fokusområde: 0,8 M til uendelig
• Lyssensor for omgivelsene: Ja, dag-/nattmodus
• Nattmodus: Infrarød

Videokvalitet
• HD-/VGA-/QVGA-streaming
• Formater: H.264-videokomprimering
• Hvitbalanse: Automatisk hvitbalanse
• Eksponering: Automatisk eksponeringskontroll

Funksjoner
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
• Oppdage bevegelse
• Støyregistrering
• LED-indikator
• Nattsyn
• Base: Retningen kan justeres

Programvare
• Programnavn: InSightHD

• Installasjon: via app
• Automatisk app-oppdatering
• System som støttes: iOS6 eller nyere
• iPad-kompatibilitet: iPad 2 og nyere
• iPhone-kompatibilitet: iPhone 4S og nyere
• iPod-kompatibilitet: iPod Touch fjerde generasjon 

og nyere

Tilbehør som følger med
• USB-strømadapter: 1
• USB-kabel: Ja, 3 m
• Veggmontering
• Skruer/veggankre: 2
• Hurtigstartveiledning

Inngang og utgang
• Mikrofon: Høy følsomhet, Mono
• USB: Mini-USB-port
• Høyttaler: Innebygd

Mål
• Emballasjemål (B x H x D): 158 x 160 x 78 mm
• Produktmål (B x H x D): 65 x 114 x 65 mm
•
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