
 

 

Philips
Monitor residencial HD 
wireless In.Sight

Wi-Fi e HD
Grande angular, Visão noturna
Para smartphones e tablets
Equipada com iVideon

M120E
Vigie sua casa diretamente do seu smartphone
Com HD e visão noturna
Vigie sua casa com o monitor residencial HD wireless In.Sight diretamente de seu smartphone ou tablet. 

Com vídeo HD e visão noturna, você consegue ver claramente sua casa à luz do dia ou durante a noite. 

É fácil de configurar, e um alerta será emitido quando forem detectados movimentos ou ruídos.

Esteja próximo daqueles que você ama mesmo longe
• Compatibilidade com Wi-Fi para que seja colocado em qualquer lugar de sua casa
• Exibição ao vivo ilimitada via Wi-Fi/3G/4G LTE
• Lente grande angular para permitir que você veja mais
• Aplicativo InSightHD disponível na Apple Store e no Google Play
• Modo de visão noturna para ver no escuro

Fique tranquilo com alertas e notificações
• O telefone recebe notificações quando são detectados movimentos ou ruídos
• Aperte para falar usando o smartphone/tablet
• Compartilhe monitores com outros usuários de smartphones e tablets
• Gravação de vídeo em nuvem opcional quando som e/ou movimento são detectados

Fácil e seguro
• Facilidade de configuração do monitor usando o código QR
• Criptografia de vídeos para uma conexão segura
• Equipada com iVideon, uma empresa líder em soluções de vídeo em nuvem



 Compatível com Wi-Fi

O monitor wireless In.Sight é compatível com 
Wi-Fi. Ele usa sua rede wireless doméstica para 
transmitir áudio e vídeo ao vivo em seu 
smartphone ou tablet. Um monitor residencial 
que você pode configurar no lugar que quiser.

Modo de visão noturna

O modo de visão noturna infravermelha 
permite que você vigie sua casa mesmo no 
escuro. Quando está escuro, a luz 
infravermelha acende para que o monitor 
capture vídeo preto e branco nítido. O modo 
de visão noturna é ligado e desligado 
automaticamente, ou você pode ajustá-lo 
manualmente.

Lente grande angular

O monitor residencial HD wireless Philips 
In.Sight M120 conta com um ângulo de visão de 
102 graus que mostra mais detalhes do 
cômodo de uma só vez, permitindo que você 
veja muito mais que com outros monitores.

Fácil configuração usando o código QR

Com o aplicativo In.Sight+, a configuração é 
simples. O aplicativo gerará um código QR 
para as configurações de Wi-Fi de sua casa. 
Com o código QR, o monitor será 
automaticamente emparelhado com sua rede 
Wi-Fi, de maneira fácil e instantânea.

Notificações de movimentos/ruídos

É impossível prever quando algo pode 
acontecer. O In.Sight faz o monitoramento 
com detecção ajustável de movimentos e 
ruídos. Você será notificado automaticamente 
quando esses elementos forem detectados.

Aperte para falar
Com o monitor In.Sight, além de vigiar sua 
casa, você poderá falar com as pessoas que 
você ama. Basta pressionar "talk" (falar) em seu 
smartphone ou tablet para comunicar-se. Uma 
excelente maneira de dizer "oi"!

Compartilhe com outras pessoas
Deixe que sua família e seus amigos visualizem 
seus monitores e vigiem sua casa para você. 
Com o aplicativo In.Sight+, você pode 
compartilhar os monitores com outros 
usuários para que eles tenham acesso aos 
vídeos ao vivo.
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Lente e sensor
• Sensor: HD 720p
• Modo de foco: Fixo
• Ângulo de visão: 102 graus
• Alcance do foco: 0,8 M até o infinito
• Sensor de luz ambiente: Sim, modo diurno/noturno
• Modo noturno: Infravermelho

Qualidade de vídeo
• Transmissão HD/VGA/QVGA
• Formatos: Compactação de vídeo H.264
• Equilíbrio de branco: Equilíbrio de branco 

automático
• Exposição: Controle automático de exposição

Recursos
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
• Detecção de movimento
• Detecção de ruído
• Indicador LED
• Visão noturna
• Base: Direção ajustável

Software
• Nome do aplicativo: InSightHD
• Instalação: por meio de aplicativo para Android e 

Apple
• Atualização automática do aplicativo: Sim, para 

Android e Apple

• Sistema compatível: Android 2.3 ou posterior, 
iOS6 ou posterior

• Compatibilidade com iPad: iPad 2 e posterior
• Compatibilidade com iPhone: iPhone 4S e 

posterior
• Compatibilidade com iPod: iPod Touch de 4ª 

geração e posterior
• Compatibilidade com telefones Android: A Philips 

recomenda telefones com desempenho do 
Samsung Galaxy S3 ou superior

Acessórios incluídos
• Adaptador de energia USB: 1
• Cabo USB: Sim, 3 m
• Instalação na parede
• Parafusos e buchas: 2
• Guia de início rápido

Entrada e saída
• Microfone: Alta sensibilidade, Mono
• USB: Porta Mini-USB
• Alto-falante: Embutido

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

158 x 160 x 78 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

65 x 114 x 65 mm
•

M120E/10

Especificações
Monitor residencial HD wireless In.Sight
Wi-Fi e HD Grande angular, Visão noturna, Para smartphones e tablets, Equipada com iVideon

http://www.philips.com

