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M120E
Наблюдавайте дома си чрез вашия смартфон
С HD и нощно виждане
Дръжте дома си под око с безжичния HD домашен монитор In.Sight чрез смартфон/таблет. С 

HD видео и нощно виждане той ви позволява да виждате дома си ясно на дневна светлина или 

на тъмно. Лесно се настройва и ще ви предупреждава, когато долови движение/шум.

Останете близо до обичаните от вас хора, докато сте в движение
• Поддържа Wi-Fi за поставяне навсякъде в дома
• Неограничено гледане на живо чрез Wi-Fi/3G/4G LTE
• Свръхширокоъгълен обектив, за да виждате повече
• Приложението InSightHD е налично в магазина на Apple и Google Play
• Режим за нощно виждане за гледане в тъмното

Предупреждения и известия за пълно спокойствие
• Телефонът получава известие, когато засече движение/звук.
• Push to talk чрез смартфон/таблет
• Споделете мониторите с други потребители със смартфон/таблет
• Опционален облачен видеозапис при установяване на звук/движение

Лесно, безопасно и сигурно
• Лесна настройки на монитора чрез QR код
• Шифровано видео за защитена връзка
• Работи с iVideon, водеща фирма в решенията за облачно видео



 Поддържа Wi-Fi

Безжичният монитор In.Sight е монитор с 
Wi-Fi и използва безжичната ви домашна 
мрежа за стрийминг на видео и аудио на 
живо към вашия смартфон или таблет. 
Домашен монитор, който можете да 
разположите където пожелаете.

Режим за нощно виждане

Режимът за инфрачервено нощно виждане 
ви позволява да наблюдавате дома си дори 
в тъмното. Когато е тъмно, инфрачервената 
светлина продължава да работи, така че 
мониторът да заснема ясно черно-бяло 
видео. Режимът за нощно виждане се 

включва и изключва автоматично, а също 
така можете да го регулирате ръчно.

Свръхширокоъгълен обектив

Безжичният монитор In.Sight M120 на Philips 
разполага със зрителен ъгъл от 102 градуса, 
който ви показва по-голяма част от стаята 
наведнъж, като ви позволява да виждате 
много повече от другите монитори.

Лесна настройка чрез QR код

С приложението In.Sight+ настройката е 
лесна. Приложението ще генерира QR код 
за вашите домашни настройки на Wi-Fi. С 
QR кода мониторът автоматично ще се 

сдвои с вашата Wi-Fi мрежа – лесно и 
мигновено.

Известия за движение/звук

Невъзможно е да се предскаже кога ще се 
случи нещо. In.Sight продължава да гледа с 
регулируемо засичане на движение и звук. 
Ще бъдете уведомени автоматично, когато 
се засече звук или движение.

Push to talk (Натисни, за да говориш)
С монитора In.Sight можете не само да 
държите дома си под око, но и да говорите 
с близките си. Просто натиснете "talk" 
(говор) на своя смартфон/таблет и 
комуникирайте на момента. Какъв чудесен 
начин да кажете "здравей"!

Споделете с други
Оставете вашето семейство да вижда 
мониторите и им позволете да наблюдават 
вашия дом вместо вас. Приложението 
In.Sight+ ви позволява да споделяте всеки 
монитор с други потребители, така че да 
имат достъп до видео на живо.
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Обектив и сензор
• Сензор: HD 720p
• Режим на фокусиране: Неподвижен
• Зрителен ъгъл: 102 градуса
• Обхват на фокуса: 0,8M до безкрайност
• Сензор за околна светлина: Да, дневен и нощен 
режим

• Нощен режим: Инфрачервено нощно виждане

Видео качество
• Поточно предаване на HD/VGA/QVGA
• Формати: Видеокомпресия H.264
• Баланс на бялото: Автоматичен баланс на 
бялото

• Експонация: Автоматичен контрол на 
експонацията

Характеристики
• Wi-Fi: 802,11 b/ g/ n (2,4 GHz)
• Разпознаване на движение
• Откриване на шум
• Светодиоден (LED) индикатор
• Нощно виждане
• База: Регулиране на посоката

Софтуер
• Име на приложението: InSightHD
• Инсталиране: чрез приложения за Android & 

Apple

• Автоматично актуализиране на приложението: 
Да, за Android & Apple

• Поддържани системи: Android 2.3 или следваща 
версия, iOS6 или по-нова

• Съвместимост с iPad: iPad 2 и по-нови
• Съвместимост с iPhone: iPhone 4S и по-нови
• Съвместимост с iPod: iPod Touch 4-то 
поколение и по-нови

• Съвместимост с телефони с Android: Philips 
препоръчва телефони с производителност на 
Samsung Galaxy S3 или по-добри

Приложени аксесоари
• USB адаптер за захранване: 1
• USB кабел: Да, 3 м
• Конзола за стена
• Винтове/анкери за стена: 2
• Ръководство за бърз старт

Вход и изход
• Микрофон: Високочувствителен, Моно
• USB: Порт мини-USB
• Високоговорител: Вградено

Размери
• Габарити на опаковката (Ш x В x Д): 

158 x 160 x 78 мм
• Габарити на продукта (Ш x В x Д): 

65 x 114 x 65 мм
•
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