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Pārraugiet mājokli no sava viedtālruņa
Ar HD un nakts redzamību
Pieskatiet savu mājokli ar In.Sight bezvadu HD mājokļa uzraudzības ierīci no sava viedtālruņa/
planšetdatora. Ar HD video un nakts redzamību tas sniedz iespēju skaidri pārraudzīt mājokli gan
dienas gaismā, gan naktī. To ir vienkārši uzstādīt, un tas brīdina, kad tiek noteikta kustība/troksnis.
Saglabājiet saikni ar sev tuvajiem cilvēkiem, esot ceļā
• Iespējota Wi-Fi funkcija novietošanai jebkurā vietā mājās
• Neierobežota skatīšanās tiešraidē, izmantojot Wi-Fi/3G/4G LTE
• Īpaši plata leņķa objektīva, lai redzētu vairāk
• InSightHD aplikācija pieejama Apple Store un Google Play
• Nakts redzamības režīms skatīšanai tumsā
Brīdinājumi un paziņojumi pilnīgam sirdsmieram
• Tālrunis saņem brīdinājumu, ja tiek uztverta kustība/skaņa
• Piespiediet elementu, lai runātu no sava viedtālruņa/planšetdatora
• Kopīgojiet uzraudzības ierīces ar citiem viedtālruņu/planšetdatoru lietotājiem
• Papildu mākoņa video ierakstīšana, kad noteikta skaņa/kustība
Vienkārši, droši un ērti
• Vienkārša uzraudzības ierīces iestatīšana ar QR kodu
• Video šifrēšana drošam savienojumam
• Darbina iVideon, vadošs video mākoņa risinājumu uzņēmums
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Izceltie produkti
Iespējota Wi-Fi funkcija

Īpaši plata leņķa objektīvs

Brīdinājumi par kustību/skaņu

In.Sight bezvadu uzraudzības ierīcē ir iespējota
Wi-Fi funkcija, tā izmanto jūsu mājas bezvadu
tīklu, lai straumētu tiešraides video un audio uz
jūsu viedtālruni/planšetdatoru. Mājas
uzraudzības ierīce, ko varat novietot jebkurā
vēlamajā vietā.

Philips In.Sight bezvadu HD mājas uzraudzības
ierīce M120 nodrošina 102 grādu skatīšanās
leņķi, kas ļauj aplūkot lielāku daļu no telpas,
vairāk nekā citas uzraudzības ierīces.

Nav iespējams iepriekš paredzēt, kad kaut kas
varētu notikt. In.Sight bezvadu mājas
uzraudzības ierīce nodrošina uzraudzību,
izmantojot pielāgojamu kustību un skaņas
noteikšanu. Jūs saņemat brīdinājumu ikreiz, kad
tiek noteikta skaņa vai kustība.

Vienkārša iestatīšana, izmantojot QR
kodu

Nakts redzamības režīms

Infrasarkanais nakts redzamības režīms sniedz
iespēju aplūkot mājokli pat tumsā. Tumsā
ieslēdzas infrasarkanais apgaismojums, lai
nofilmētu skaidru melnbaltu video. Nakts
redzamības režīms ieslēdzas un izslēdzas
automātiski, vai arī varat to pielāgot manuāli.

Piespiediet elementu, lai runātu
Izmantojot In.Sight uzraudzības ierīci, varat ne
tikai pieskatīt mājokli, bet arī sazināties ar
mīļotajiem cilvēkiem. Vienkārši piespiediet
elementu "talk" (Runāt) savā viedtālrunī/
planšetdatorā un runājiet. Cik lielisks veids, kā
sasveicināties.

Ar In.Sight+ aplikāciju iestatīšana ir vienkārša.
Aplikācija ģenerēs QR kodu jūsu mājokļa Wi-Fi
iestatījumiem. Izmantojot QR kodu,
uzraudzības ierīce tiks automātiski savienota
pārī ar jūsu Wi-Fi tīklu - vienkārši un ātri.

Kopīgošana ar citiem
Sniedziet iespēju savai ģimenei un draugiem
skatīties jūsu uzraudzības ierīces un uzraudzīt
jūsu mājokli. In.Sight+ aplikācija ļauj jums
kopīgot katru uzraudzības ierīci ar citiem
lietotājiem, lai viņi varētu piekļūt tiešraides
video.
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Specifikācijas
Objektīvs un sensors
•
•
•
•
•

Sensors: HD 720p
Fokusēšanas režīms: Fiksēts
Skata leņķis: 102 grādi
Fokusa diapazons: No 0,8 M līdz bezgalībai
Apkārtējā apgaismojuma sensors: Jā, dienas/nakts
režīms
• Nakts režīms: Infrasarkanais starojums

Video kvalitāte
•
•
•
•

HD/VGA/Qvga straumēšana
Formāti: H.264 video saspiešana
Baltā balanss: Automātisks baltā balanss
Ekspozīcija: Automātiska ekspozīcijas vadība

Funkcijas
•
•
•
•
•
•

Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
Kustību noteikšana
Trokšņa noteikšana
LED indikators
Nakts redzamība
Pamatne: Regulējams virziens

Programmatūra

• Lietojumprogrammas nosaukums: InSightHD
• Noskaņošana: izmantojot Android un Apple
aplikāciju

• Automātiska lietojumprogrammas atjaunināšana:
Jā, Android un Apple produktiem
• Atbalstītā operētājsistēma: Android 2.3 vai jaunāka,
iOS6 vai jaunāka
• iPad saderība: iPad 2 un jaunāks
• iPhone saderība: iPhone 4S un jaunāks
• iPod saderība: iPod Touch 4. paaudze un jaunāks
• Android tālruņa saderība: Philips iesaka Samsung
Galaxy S3 veiktspējas līmeņa tālruņus vai jaunākus

Komplektā iekļauti piederumi
•
•
•
•
•

USB strāvas adapteris: 1
USB vads: Jā, 3 m
Sienas stiprinājums
Skrūves/sienas enkuri: 2
Ātras uzsākšanas rokasgrāmata

Ievade un izvade

• Mikrofons: Ļoti jutīgs, Mono
• USB: Mini USB ports
• Skaļrunis: Iebūvēts

Izmēri

• Iesaiņojuma izmēri (W x H x D):
158 x 160 x 78 mm
• Izstrādājuma izmēri (W x H x D):
65 x 114 x 65 mm
•
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