Philips
In.Sighti juhtmeta HDkodujälgimisseade

Wi-Fi ja HD
Lai valgustusnurk, öörežiim
Nutitelefonile, tahvelarvutile
Tehnoloogiaga iVideon

M120E

Hoidke nutitelefoni abil oma kodul silm peal
HD-kvaliteedi ja öövaatega
Hoidke In.Sight juhtmeta HD kodujälgimisseadmega nutitelefoni/tahvelarvuti abil oma
kodul silma peal. HD-video ja öövaatega näete oma kodu selgelt nii päevavalguses kui
pimedas. Paigaldamine on lihtne ning seade hoiatab teid liikumist/heli tuvastades.
Püsige liikvel olles oma lähedaste juures
• Wi-Fi valmidus, et saaksite seadme paigaldada kodus ükskõik kuhu
• Piiramatu reaalajas vaatamine Wi-Fi/3G/4G LTE kaudu
• Tänu eriti laia nurgaga läätsele näete rohkem
• In.Sight rakendus on saadaval Apple'i Store'is ja Google Play Store'is
• Öörežiim öiseks jälgimiseks
Hoiatused ja meeldetuletused tagavad täieliku meelerahu
• Telefonile saadetakse hoiatus, kui tuvastatakse liikumine või heli
• Vajutage nuppu ja rääkige oma nutitelefoni või tahvelarvuti kaudu
• Jagage monitoride jälgimise võimalust teiste nutitelefonide/tahvelarvutite kasutajatega
• Videote pilve salvestamise võimalus heli/liikumise tuvastamise korral
Hõlbus, ohutu ja turvaline
• Monitori lihtne seadistamine QR-koodi kaudu
• Video krüptimine ühenduse turvalisus tagamiseks
• Tehnoloogiaga iVideon. iVideon on juhtiv videote pilvelahenduste looja

M120E/10

In.Sighti juhtmeta HD-kodujälgimisseade

Wi-Fi ja HD Lai valgustusnurk, öörežiim, Nutitelefonile, tahvelarvutile, Tehnoloogiaga iVideon

Esiletõstetud tooted
Wi-Fi-valmidus

Eriti laia nurgaga lääts

Liikumise/heli hoiatused

In.Sighti juhtmeta kodujälgimisseade, mis
kasutab kodust juhtmeta võrku, et edastada
otsepilti ja -heli ekraanidelt teie nutitelefoni või
tahvelarvutisse. Kodujälgimisseadme võite
paigaldada ükskõik kuhu.

Philips In.Sighti juhtmeta HDkodujälgimisseadmel M120 on ülihea 102kraadine vaatamisnurk, tänu millele näete
korraga rohkem ruumi, võimaldades teil näha
palju rohkem kui teised kodujälgimisseadmed.

Võimatu on ennustada, millal midagi juhtuda
võib. In.Sight on kogu aeg valvel tänu liikumise
ja heli tuvastamise tehnoloogiale. Teile
saadetakse automaatselt hoiatused, kui
tuvastatakse heli või liikumine.

Öörežiim

Kiire ja lihtne seadistamine QR-koodi
kaudu

Vajuta ja räägi
In.Sighti abil saate lisaks kodul silma peal
hoidmisele ka oma pereliikmete ja lähedastega
rääkida. Lihtsalt vajutage oma nutitelefonil või
tahvelarvutil nuppu „talk” ja saategi kohe
rääkida. Milline tore viis tere öelda!

Infrapuna-öövaade võimaldab teil oma kodu
jälgida isegi pimedas. Kui on pime, lülitub
monitoris sisse infrapunavalgus, et salvestada
selget must-valget videot. Öörežiim lülitub
automaatselt sise ja välja, ent seda saab ka
käsitsi reguleerida.

In.Sight+ rakenduse abil on seadistamine
hõlbus. Rakendus loob teie koduste Wi-Fi
seadistuste jaoks QR-koodi. QR-koodi abil
ühendub monitor automaatselt teie Wi-Fi
võrguga: kõik käib lihtsalt ja kiirelt.

Jagage teistega
Võimaldage oma pereliikmetel ja sõpradel
vaadata teie monitore ja laske neil enda eest
teie kodu jälgida. In.Sight+ rakendus võimaldab
teil iga monitori teiste kasutajatega jagada, et
neil oleks juurdepääs otsepildile.
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Spetsifikatsioon
Objektiiv ja sensor
•
•
•
•
•
•

Sensor: HD 720p
Teravustamise režiim: Püsiv
Vaatenurk: 102 kraadi
Teravustamise ulatus: 0,8 m kuni lõpmatus
Keskkonnavalguse sensor: Jah, päeva- ja öörežiim
Öörežiim: Infrapuna

Video kvaliteet
•
•
•
•

HD/VGA/QVGA voogedastus
Vormingud: H.264-videotihendus
Valge tasakaal: Automaatne valge tasakaal
Säri: Automaatne särikontroll

Omadused
•
•
•
•
•
•

Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
Liikumise tuvastamine
Müra tuvastamine
LED-näidik
Öörežiim
Alus: Suund on muudetav

Tarkvara

• Rakenduse nimi: InSight HD
• Installimine: rakenduse kaudu Androidi ja Apple'i
jaoks
• Automaatne rakenduste uuendamine: Jah, Androidi

ja Apple'i jaoks
• Süsteem on toetatud: Android 2.3 või kõrgem,
iOS6 või uuem
• Ühilduvus iPadiga: iPad 2 ja uuemad
• Ühilduvus iPhone'iga: iPhone 4S ja uuemad
• Ühilduvus iPodiga: iPod Touch 4. põlvkond ja
uuemad
• Ühilduvus Android-telefoniga: Philips soovitab
Samsung Galaxy S3 või veelgi kõrgema tasemega
sooritusega telefone

Komplektisolevad tarvikud
•
•
•
•
•

USB-adapter: 1
USB-kaabel: Jah, 3 m
Seinakinnitus
Kruvid/tüüblid: 2
Kiirjuhend

Sisend ja väljund

• Mikrofon: Ülitundlik, Mono
• USB: Mini-USB port
• Kõlar: Sisseehitatud

Mõõtmed

• Pakendi mõõtmed (L x K x S): 158 x 160 x 78 mm
• Toote mõõtmed (L x K x S): 65 x 114 x 65 mm
•
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