
 

 

Philips
In.Sight trådlös HD-
hemmonitor

Wi-Fi och HD
Vidvinkel, nattseende/mörkerläge
För iPhone/iPad
Drivs av iVideon

M120
Bevaka hemmet via din iPhone/iPad

Med HD och mörkerseende
Håll ett öga på hemmet med den trådlösa HD-hemmonitorn In.Sight via en iPhone eller 
iPad. Tack vare HD-visning och mörkerseende kan du se ditt hem tydligt i både dagsljus 
och mörker. Den är enkel att installera och avger signaler vid rörelse eller ljud.

Håll koll på vad som händer när du inte är hemma
• Wi-Fi-aktiverad för placering överallt i hemmet
• Obegränsad live-visning via Wi-Fi/3G/4G LTE
• Vidvinkelobjektiv för större överblick
• Appen InSightHD är tillgänglig på Apple Store
• Nattläge för visning i mörker

Larm och meddelanden för sinnesro
• Telefonen får ett meddelande när rörelse eller ljud upptäcks
• Tryck för att prata via iPhone/iPad
• Dela monitorer med andra iPhone-/iPad-användare
• Valfri molnbaserad videoinspelning när ljud/rörelse upptäcks

Enkel, trygg och säker
• Enkel installation av monitor via QR-kod
• Videokrypterad för säker anslutning
• Drivs av iVideon, ett ledande företag inom molnlösningar för video



 Wi-Fi-aktiverad

Den trådlösa monitorn In.Sight är en Wi-Fi-
aktiverad monitor som använder ditt trådlösa 
hemnätverk till att strömma bild och ljud i 
realtid med monitorer du kan placera var du 
vill.

Nattläge

Mörkerläge med infraröd lampa som innebär 
att du kan övervaka ditt hem även i mörkret. 
När det är mörkt tänds den infraröda lampan 
så att skärmen kan visa en tydlig svartvit bild. 

Mörkerläget slås på och av automatiskt eller så 
kan du justera det manuellt.

Vidvinkelobjektiv

Philips trådlösa In.Sight HD-hemmonitor M120 
har en visningsvinkel på 102 grader som ger en 
överblick över hela rummet och låter dig se 
betydligt mer än andra monitorer.

Tryck för att prata
Med In.Sight-monitorn håller du inte bara ett 
vakande öga på hemmet utan du kan också 
samtala med dina nära och kära. Tryck bara på 
knappen ”talk” (tala) på din iPhone eller iPad så 
kan du samtala direkt. Det perfekta sättet att 
kommunicera!

Rörelse- eller ljudavkänning

Det är omöjligt att förutsäga när något 
kommer att hända. Med justerbar rörelse- och 
ljudavkänning övervakar In.Sight hela tiden. Du 
får ett automatiskt meddelande när rörelse 
eller ljud upptäckts.

Enkel installation via QR-kod

Det är enkelt att installera appen In.Sight +. 
Appen genererar en QR-kod för Wi-Fi-
hemnätverket. Med QR-koden kopplas 
monitorn automatiskt ihop med Wi-Fi 
nätverket, enkelt och snabbt.
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Objektiv och sensor
• Sensor: HD 720p
• Fokusläge: Fast
• Visningsvinkel: 102 grader
• Fokusområde: 0,8 m till oändligt
• Omgivningsljussensor: Ja, dag/nattläge
• Nattläge: Infraröd

Videokvalitet
• HD/VGA/QVGA-strömning
• Format: H.264 videokomprimering
• Vitbalans: Automatisk vitbalans
• Exponering: Automatisk exponeringskontroll

Funktioner
• Wi-Fi: 802,11 b/g/n (2,4 GHz)
• Rörelseavkänning
• Bulleravkänning
• LED-indikatorlampa
• Nattseende/mörkerläge
• Basenhet: Justerbar riktning

Programvara
• App-namn: InSightHD

• Installation: via app
• Automatisk uppdatering av app
• Kompatibla system: iOS6 eller senare
• iPad-kompatibilitet: iPad 2 och senare
• iPhone-kompatibilitet: iPhone 4S och senare
• iPod-kompatibilitet: iPod touch 4:e generationen 

och senare

Medföljande tillbehör
• USB-strömadapter: 1
• USB-kabel: Ja, 3 m
• Väggfäste
• Skruvar/väggfästen: 2
• Snabbstartshandbok

In- och utsignal
• Mikrofon: Hög känslighet, Mono
• USB: Mini-USB-port
• Högtalare: Inbyggt

Mått
• Förpackningens mått (B x H x D): 

158 x 160 x 78 mm
• Produktens mått (B x H x D): 65 x 114 x 65 mm
•
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