Philips
Draadloze In.Sight HDthuismonitor

Wi-Fi en HD
Brede hoek, nachtzicht
Voor smartphone en tablet
Powered by iVideon

M120E

Bewaak uw huis via uw smartphone
Met HD en nachtzicht
Houd een oog op uw huis via uw smartphone/tablet met de draadloze In.Sight HD-thuismonitor.
Met HD-video en nachtzicht ziet u zowel 's nachts als overdag duidelijk wat er in uw huis gebeurt.
De monitor is gemakkelijk in te stellen en waarschuwt u als hij beweging/geluid detecteert.
Dicht bij uw dierbaren als u de deur uit bent
• Wi-Fi-compatibel voor plaatsing overal in huis
• Onbeperkte live-weergave via Wi-Fi/3G/4G LTE
• Lens met extra brede hoek om meer in beeld te krijgen
• InSightHD-app verkrijgbaar in Apple Store en Google Play
• Nachtzichtmodus om in het donker te kunnen zien
Alarmen en meldingen voor ultieme gemoedsrust
• U ontvangt een melding op uw telefoon wanneer er beweging of geluid wordt gedetecteerd
• Indrukken om te spreken via smartphone of tablet
• Deel de monitor met andere smartphone-/tabletgebruikers
• Optionele video-opname via de cloud wanneer er geluid/beweging wordt gedetecteerd
Gemakkelijk en veilig
• Gemakkelijk instellen van de monitor via de QR-code
• Gecodeerde video voor veilige verbinding
• Powered by iVideon, een toonaangevend bedrijf in videocloud-oplossingen
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Kenmerken
Wi-Fi-compatibel

uitgeschakeld, of u kunt deze handmatig
instellen.

Meldingen bij geluid of beweging

Lens met extra brede hoek

De draadloze In.Sight-monitor is een Wi-Ficompatibele monitor die uw draadloze
thuisnetwerk gebruikt om rechtstreeks video
en audio te streamen naar uw smartphone/
tablet. Een thuismonitor die u overal waar u
wilt kunt installeren.

Draadloze Philips In.Sight HD-thuismonitor
M120 heeft een kijkhoek van 102 graden
waardoor u een groter deel van de kamer in
beeld krijgt dan bij de meeste andere monitors.

Nachtzichtmodus
Gemakkelijke installatie via QR-code

Met de nachtzichtmodus kunt u uw woning in
het donker zien. Voor de monitor gaat
infrarood licht branden, zodat de zwart-witte
videobeelden ook in het donker duidelijk zijn.
De nachtzichtmodus wordt automatisch in- en

Instellen is eenvoudig met de In.Sight+ app. De
app genereert een QR-code voor de Wi-Fiinstellingen bij u thuis. Met de QR-code wordt
de monitor automatisch gekoppeld aan uw WiFi-netwerk, snel en gemakkelijk.

Het is onmogelijk te voorspellen wanneer er
iets kan gebeuren. In.Sight blijft de wacht
houden met aanpasbare geluids- en
bewegingsdetectie. U ontvangt automatisch
een melding wanneer geluid of beweging wordt
gedetecteerd.
Indrukken om te spreken
Met de In.Sight-monitor kunt u niet alleen thuis
een oogje in het zeil houden, maar ook praten
met uw dierbaren. Druk op 'talk' (praten) op
uw smartphone of tablet en communiceer
direct met elkaar. Wat een geweldige manier
om hallo te zeggen.
Delen met anderen
Geef uw familie en vrienden toegang tot uw
monitors zodat zij uw thuis in de gaten kunnen
houden voor u. Net de In.Sight+ app kunt u
elke monitor delen met andere gebruikers
zodat zij de live beelden kunnen bekijken.
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Specificaties
Lens en sensor
•
•
•
•
•
•

Sensor: HD 720p
Scherpstelmodus: Vast
Kijkhoek: 102 graden
Scherpstelbereik: 0,8 m tot oneindig
Omgevingslichtsensor: Ja, dag-/nachtstand
Nachtmodus: Infrarood

Videokwaliteit
•
•
•
•

Streamen via HD/VGA/QVGA
Formaten: H.264-videocompressie
Witbalans: Automatische witbalans
Belichting: Automatische belichting

Kenmerken
•
•
•
•
•
•

Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
Bewegingsmelder
Geluidsdetectie
LED-indicator
Nachtzicht
Basisstation: Instelbare richting

Software

• Naam app: InSightHD
• Installatie: via app voor Android en Apple
• Automatische app-update: Ja, voor Android en
Apple

• Ondersteund systeem: Android 2.3 of hoger, iOS6
of hoger
• iPad-compatibiliteit: iPad 2 en later
• Compatibiliteit iPhone: iPhone 4S en later
• Compatibiliteit iPod: iPod touch 4e generatie en
later
• Compatibiliteit met Android-telefoons: Philips
raadt telefoons met prestaties van Samsung Galaxy
S3 of beter aan

Accessoires meegeleverd
•
•
•
•
•

USB-stroomadapter: 1
USB-kabel: Ja, 3 m
Geschikt voor wandmontage
Schroeven/muurankers: 2
Snelstartgids

Invoer en uitvoer

• Microfoon: Hooggevoelig, Mono
• USB: Mini-USB-poort
• Luidspreker: Ingebouwd

Afmetingen

• Afmetingen van verpakking (B x H x D):
158 x 160 x 78 mm
• Afmetingen van product (B x H x D):
65 x 114 x 65 mm
•
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