
 

 

Philips
Bezdrôtový domáci HD 
monitor In.Sight

Wi-Fi a HD
Širokouhlý, nočné videnie
Pre iPhone, iPad
S technológiou iVideon

M120
Strážte svoj domov pomocou zariadenia iPhone/iPad
S rozlíšením HD a nočným videním
Strážte svoj domov pomocou bezdrôtového domáceho HD monitora In.Sight a zariadenia iPhone/iPad. 

Vďaka obrazu v rozlíšení HD a nočnému videniu jasne uvidíte dianie vo svojej domácnosti cez deň aj 

v noci. Zariadenie sa jednoducho nastavuje a upozorní vás, keď zaznamená pohyb alebo zvuk.

Zostaňte v blízkosti milovaných osôb, aj keď ste na cestách
• Podpora Wi-Fi pre možnosť umiestnenia kdekoľvek v domácnosti
• Neobmedzené sledovanie naživo cez rozhrania Wi-Fi/3G/4G LTE
• Extra širokouhlý objektív, vďaka ktorému uvidíte viac
• Aplikácia InSightHD je dostupná v obchode Apple store
• Režim nočného videnia na sledovanie v tme

Upozornenia a správy pre dokonalý pocit istoty
• Do telefónu dostanete upozornenie po rozpoznaní pohybu/zvuku
• Komunikácia cez iPhone/iPad stlačením tlačidla
• Zdieľanie monitorov s inými používateľmi iPhone a iPad
• Voliteľné cloudové prehrávanie videa pri rozpoznaní zvuku/pohybu

Jednoduché, bezpečné a spoľahlivé
• Jednoduché nastavenie monitora pomocou kódu QR
• Šifrovanie obrazu pre bezpečné pripojenie
• S poprednou technológiou v oblasti cloudových riešení video obsahu iVideon



 S podporou Wi-Fi

Bezdrôtový monitor In.Sight podporuje 
pripojenie Wi-Fi a používa vašu domácu 
bezdrôtovú sieť na prúdové vysielanie živého 
obrazu a zvuku. Monitory môžete navyše 
umiestniť tam, kde vám to najlepšie vyhovuje.

Režim nočného videnia

Infračervený režim nočného videnia vám 
umožní sledovať svoj domov aj v tme. Keď sa 
zotmie, na monitore sa zapne infračervené 
svetlo, ktoré umožňuje záznam jasného 
čiernobieleho obrazu. Režim nočného videnia 
sa dokáže zapnúť a vypnúť automaticky, ale 
môžete ho nastaviť aj manuálne.

Extra širokouhlý objektív

Bezdrôtový domáci HD monitor Philips 
In.Sight M120 sa môže pochváliť pozorovacím 
uhlom až 102 stupňov, ktorý vám naraz ukáže 
väčšiu plochu vašej izby ako iné monitory.

Stlačte a hovorte
Vďaka monitoru In.Sight môžete svoju 
domácnosť nielen sledovať, ale aj priamo 
hovoriť so svojimi blízkymi. Stačí stlačiť 
tlačidlo „talk“ (hovoriť) na iPhone alebo iPad-e 
a začať priamo rozprávať. Úžasný spôsob 
komunikácie!

Upozornenia na pohyb/zvuk

Nemôžete predvídať všetko. In.Sight však bude 
stále pozorný aj za vás, a to vďaka nastaviteľnej 
detekcii zvuku a pohybu. Vždy, keď zaznamená 
zvuk alebo pohyb, automaticky vás na to 
upozorní.

Jednoduché nastavenie pomocou kódu 
QR

Nastavenie je vďaka aplikácii In.Sight+ 
jednoduché. Aplikácia vygeneruje kód QR pre 
nastavenia vašej domácej siete Wi-Fi. 
Pomocou kódu QR sa monitor automaticky 
spáruje s vašou sieťou Wi-Fi jednoducho a 
okamžite.
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Objektív a snímač
• Snímač: HD 720p
• Režim zaostrenia: Pevný
• Zorný uhol: 102 stupňov
• Rozsah zaostrenia: 0,8 m až nekonečno
• Senzor okolitého svetla: Áno, denný/nočný režim
• Nočný režim: Infračervený

Kvalita videa
• Prúdový prenos v rozlíšení HD/VGA/QVGA: áno
• Formáty: Komprimácia videa H.264
• Vyváženie bielej: Automatické vyváženie bielej
• Expozícia: Automatické ovládanie expozície

Vlastnosti
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
• Detekcia pohybu: áno
• Detekcia hluku: áno
• Indikátor LED: áno
• Nočné videnie: áno
• Základňa: Smerovo nastaviteľné

Softvér
• Názov aplikácie: InSightHD

• Inštalácia: cez aplikáciu
• Automatická aktualizácia aplikácie: áno
• Podporovaný systém: iOS6 alebo novší
• Kompatibilita so zariadením iPad: iPad 2 a novší
• Kompatibilita s iPhone: iPhone 4S a novší
• Kompatibilita s iPod: iPod Touch 4. generácie 

a novší

Pribalené príslušenstvo
• Sieťový adaptér USB: 1
• USB kábel: Áno, 3 m
• Držiak na stenu: áno
• Skrutky/stenové ukotvenia: 2
• Stručná príručka spustenia: áno

Vstup a výstup
• Mikrofón: Vysokocitlivý, Monofónny
• USB: Port Mini-USB
• Reproduktor: Vstavaný

Rozmery
• Rozmery balenia (Š x V x H): 158 x 160 x 78 mm
• Rozmery produktu (Š x V x H): 65 x 114 x 65 mm
•
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