
 

 

Philips
In.Sight kablosuz HD ev 
monitörü

Wi-Fi ve HD
Geniș açı, Gece görüșü
İkili paket
iVideon tarafından geliștirilmiștir

M120D
iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun

HD ve gece görüşü özelliği
In.Sight kablosuz HD ev monitörü ile iPhone/iPad'inizden evinize göz kulak olun. HD 
video ve gece görüşü sayesinde evinizi gün ışığında hem de karanlıkta net olarak 
görebilirsiniz. Kurulumu çok kolay olan monitör, hareket/ses algıladığında sizi uyarır.

Yoldayken sevdiklerinize yakın olun
• Wi-Fi özellikli monitörü evinizde istediğiniz yere yerleștirebilirsiniz
• Wi-Fi/3G/4G LTE ile sınırsız canlı izleme
• Daha geniș bir görüș alanı için ekstra geniș açılı lens
• InSightHD uygulaması Apple Store'da bulunur
• Karanlıkta görüntüleme için gece görüșü modu

Uyarılar ve bildirimler sayesinde içiniz rahat olsun
• Hareket/ses algılandığında telefona bir bildirim gönderilir
• iPhone/iPad ile bas-konuș
• Monitörleri diğer iPhone/iPad kullanıcılarıyla paylașın
• Ses/hareket algılandığında isteğe bağlı bulut video kaydı

Kolay ve güvenli
• QR koduyla kolay monitör kurulumu
• Güvenli bağlantı için video șifreleme
• Video bulut çözümlerinde lider firma iVideon tarafından geliștirilmiștir



 Wi-Fi özelliği

In.Sight kablosuz monitör, evinizde istediğiniz 
noktaya yerleștirebileceğiniz monitörden canlı 
video ve ses yayını yapmak için ev kablosuz 
ağını kullanan Wi-Fi özellikli bir monitördür.

Gece görüșü modu

Kızıl ötesi gece görüșü modu evinizi karanlıkta 
bile izlemenize olanak sağlar. Hava 
karardığında, kızılötesi ıșık etkin hale gelir ve 
monitör siyah beyaz video yakalamaya bașlar. 
Gece görüșü modu otomatik olarak açılıp 
kapanabilir veya manuel olarak ayarlanabilir.

Ekstra geniș açılı lens

Philips In.Sight kablosuz HD ev monitörü 
M120, odanın büyük bölümünü tek bakıșta 
görmenizi sağlayan 102 derecelik açısıyla diğer 
monitörlere göre çok daha büyük bir alanı 
izlemenize imkan tanır.

Bas-konuș
In.Sight monitör sadece evinize göz kulak 
olmakla kalmaz aynı zamanda sevdiğiniz 
kișilerle konușmanıza olanak sağlar. İletișim 
kurmak için iPhone/iPad'inizdeki "konuș" 
tușuna basmanız yeterlidir. İletișim kurmak için 
ne kadar muhteșem bir yöntem!

Hareket/ses bildirimleri

Ne zaman bir șey olacağını kestirmek mümkün 
değildir. In.Sight ayarlanabilir hareket ve ses 
algılama özellikleriyle gözetlemeyi hiç 
bırakmaz. Ses veya hareket algılandığında size 
otomatik bir bildirim gönderilir.

QR koduyla kolay kurulum

In.Sight+ uygulamasıyla monitörünüzü 
zahmetsizce kurun. Uygulama ev Wi-Fi 
ayarlarınız için bir QR kodu olușturur. QR 
kodu sayesinde monitör Wi-Fi ağınızla 
otomatik olarak kolayca ve anında eșleșir.
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Mercek ve Sensör
• Sensör: HD 720p
• Odaklama modu: Sabit
• Görüș açısı: 102 derece
• Odak aralığı: 0,8 M - sonsuz
• Ortam ıșığı sensörü: Evet, gündüz/gece modu
• Gece modu: Kızılötesi

Video Kalitesi
• HD/VGA/QVGA akıș
• Formatlar: H.264 video sıkıștırma
• Beyaz Dengesi: Otomatik beyaz dengesi
• Pozlama: Otomatik pozlama kontrolü

Özellikler
• Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
• Hareket algılama
• Gürültü algılama
• LED göstergesi
• Gece Görüșü
• Baz istasyonu: Ayarlanabilir yön

Yazılım
• Uygulama adı: InSightHD
• Kurulum: Uygulama ile

• Otomatik Uygulama güncellemesi
• Desteklenen sistem: iOS6 veya üzeri
• iPad uyumluluğu: iPad 2 ve daha yeni modeller
• iPhone uyumluluğu: iPhone 4S ve daha yeni 

modeller
• iPod uyumluluğu: iPod Touch 4. nesil ve daha yeni 

modeller

Aksesuarlar dahildir
• USB güç adaptörü: 2
• USB kablosu: Her biri 2, 3 m
• Duvara montaj aparatı: 2
• Vidalar / duvar kancaları: 4
• Hızlı Bașlangıç Kılavuzu

Giriș ve Çıkıș
• Mikrofon: Yüksek hassasiyetli, Mono
• USB: Mini USB portu
• Hoparlör: Dahili

Boyutlar
• Ambalaj boyutları (G x Y x D): 

158 x 160 x 115 mm
• Ürün boyutları (G x Y x D): 65 x 114 x 65 mm
•
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