
 

 

Philips
Bezdrátové domácí 
monitorovací zařízení HD 
In.Sight

Wi-Fi a HD
Širokoúhlý objektiv, noční vidění
Pro chytrý telefon, tablet
Využívá technologii iVideon

M120E
Sledujte svůj domov z chytrého telefonu

S rozlišením HD a nočním viděním
Sledujte domácnost s bezdrátovým domácím monitorovacím zařízením In.Sight přes 
chytrý telefon / tablet. Díky rozlišení videa HD a nočnímu vidění umožňuje jasně sledovat 
domácnost za dne i v noci. Snadno se nastavuje a upozorní vás při detekci pohybu/zvuku.

Buďte stále nablízku vaší rodině, i když jste na cestách
• S podporou Wi-Fi pro umístění kdekoli v domě
• Neomezené živé sledování prostřednictvím sítí Wi-Fi / 3G / 4G LTE
• S extrémně širokoúhlým objektivem uvidíte více
• Aplikace InSightHD je k dispozici v obchodech Apple Store a Google Play
• Režim nočního vidění pro sledování ve tmě

Výstrahy a upozornění pro pocit bezpečí
• Telefon obdrží upozornění, je-li detekován pohyb nebo zvuk
• Funkce Push to talk prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu
• Sdílení monitorů s jinými uživateli chytrých telefonů nebo tabletů
• Volitelné nahrávání videa do cloudu, je-li detekován pohyb nebo zvuk

Snadná, bezpečná a zabezpečená
• Snadné nastavení monitoru prostřednictvím kódu QR
• Šifrované video pro zabezpečené připojení
• Využívá technologii iVideon, firmy s vedoucím postavením na trhu s cloudovými videořešeními



 S podporou technologie Wi-Fi

Bezdrátové domácí monitorovací zařízení 
In.Sight podporuje funkci Wi-Fi. Využívá 
domácí bezdrátovou síť a přenáší živý obraz a 
zvuk do vašeho chytrého telefonu nebo 
tabletu. Domácí monitorovací zařízení, které 
můžete postavit, kamkoli chcete.

Režim nočního vidění

Režim infračerveného nočního vidění vám 
umožňuje sledovat váš dům i ve tmě. Zapne se 
infračervené světlo, které ve tmě slouží 
k natáčení zřetelného černobílého videa. 
Režim nočního vidění se zapíná a vypíná 
automaticky nebo jej můžete upravit ručně.

Extrémně širokoúhlý objektiv

Bezdrátové domácí monitorovací zařízení 
Philips In.Sight HD M120 se může pochlubit 
úhlem sledování 102 stupňů: ukáže vám větší 
část místnosti najednou, takže uvidíte mnohem 
více než na jiných monitorovacích zařízeních.

Snadné nastavení prostřednictvím kódu 
QR

S aplikací In.Sight+ je nastavení jednoduché. 
Aplikace vygeneruje kód QR pro vaše domácí 
nastavení Wi-Fi. Pomocí kódu QR se 
monitorovací zařízení automaticky spáruje 
s vaší sítí Wi-Fi, ihned a bez problémů.

Upozornění na pohyb/zvuk

Není možné předvídat, kdy se něco stane. 
Monitorovací zařízení In.Sight je stále na stráži 
prostřednictvím detekce pohybu a zvuku 
s možností nastavení. Jakmile bude detekován 
pohyb nebo zvuk, automaticky obdržíte 
upozornění.

Push to talk
S monitorovacím zařízením In.Sight 
nezůstanete jen u hlídání domova – také vám 
umožní hovořit s vašimi nejbližšími. Stačí 
stisknout tlačítko „talk“ na chytrém telefonu 
nebo tabletu a komunikace může začít – 
opravdu skvělý způsob jak všechny doma 
pozdravit.

Sdílení s ostatními
Povolte svým rodinným příslušníkům a 
přátelům sledování vašich monitorů a nechte 
je, ať sledují váš domov za vás. Aplikace 
In.Sight+ umožňuje sdílet jednotlivé monitory 
s ostatními uživateli tak, aby měli přístup 
k živému videu.
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Objektiv a snímač
• Snímač: HD 720p
• Režim ostření: Pevný
• Úhel sledování: 102 stupňů
• Rozsah ostření: 0,8 m až nekonečno
• Senzor okolního osvětlení: Ano, denní nebo noční 

režim
• Noční režim: Infračervený

Kvalita videa
• Přenos HD/VGA/QVGA: Ano
• Formáty: Video komprese H.264
• Vyvážení bílé: Automatické vyvážení bílé
• Expozice: Automatické řízení expozice

Funkce
• Standard Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
• Motion detection: Ano
• Detekce hluku: Ano
• Indikátor LED: Ano
• Noční vidění: Ano
• Základna: Nastavitelný směr

Software
• Název aplikace: InSightHD
• Instalace: přes aplikaci pro Android a Apple
• Automatická aktualizace aplikací: Ano, pro 

Android a Apple
• Podporovaný systém: Android 2.3 nebo vyšší, iOS6 

nebo vyšší
• Kompatibilita s iPadem: iPad 2 a novější
• Kompatibilita se zařízením iPhone: iPhone 4S a 

novější
• Kompatibilita se iPodem: iPod Touch 4. generace a 

novější
• Kompatibilita telefonu se systémem Android: 

Společnost Philips doporučuje telefony, které mají 
výkon jako Samsung Galaxy S3 nebo lepší

Včetně příslušenství
• Napájecí adaptér USB: 1
• Kabel USB: Ano, 3 m
• Držák na zeď: Ano
• Šrouby / kotvy do zdi: 2
• Stručný návod: Ano

Vstup a výstup
• Mikrofon: Vysoce citlivý, Mono
• USB: Port mini USB
• Reproduktor: Zabudované

Rozměry
• Rozměry balení (Š x V x H): 158 x 160 x 78 mm
• Rozměry výrobku (Š x V x H): 65 x 114 x 65 mm
•
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