
 

 

Philips
Bezprzewodowy monitor 
domu HD In.Sight

Obsługa Wi-Fi i jakość HD
Szeroki kąt widzenia, tryb 
noktowizyjny
Do smartfona i tabletu
Obsługa technologii iVideon

M120E
Obserwuj swój dom przez smartfona

Jakość HD i tryb noktowizyjny
Pilnuj swojego domu, korzystając z bezprzewodowego monitora domu HD In.Sight i smartfona 
lub tabletu. Dzięki jakości HD i trybowi noktowizyjnemu Twój dom jest dobrze widoczny w dzień 
i w nocy. To łatwe w konfiguracji urządzenie poinformuje Cię, gdy wykryje ruch lub dźwięk.

Bądź w stałym kontakcie z bliskimi, kiedy jesteś w podróży
• Obsługa sieci Wi-Fi pozwala na umieszczenie monitora w dowolnym miejscu w domu
• Nieograniczone oglądanie obrazu na żywo za pośrednictwem sieci Wi-Fi/3G/4G LTE
• Obiektyw szerokokątny pozwala zobaczyć więcej
• Aplikacja InSightHD dostępna w sklepach Apple Store i Google Play
• Tryb noktowizyjny umożliwia widzenie w ciemności

Pełny komfort psychiczny dzięki alarmom i powiadomieniom
• Telefon odbiera powiadomienia w przypadku wykrycia ruchu lub dźwięku
• Tryb Push to Talk (Naciśnij i mów) w smartfonie lub tablecie
• Wspólne obserwowanie z innymi użytkownikami smartfonów lub tabletów
• Opcjonalne zapisywanie filmu w chmurze w przypadku wykrycia dźwięku lub ruchu

Prostota, pewność i bezpieczeństwo
• Łatwa konfiguracja monitora przy użyciu kodu QR
• Szyfrowany film zapewnia bezpieczne połączenie
• Obsługa technologii iVideon wiodącej firmy oferującej możliwość zapisywania filmów w 

chmurze



 Obsługa sieci Wi-Fi

Bezprzewodowy monitor domu In.Sight 
wykorzystuje sieć Wi-Fi do przesyłania obrazu 
i dźwięku na żywo do smartfona lub tabletu z 
monitora, który można zainstalować w 
dowolnym miejscu.

Tryb noktowizyjny

Tryb noktowizyjny umożliwia obserwowanie 
domu w ciemności. Gdy jest ciemno, lampa 
podczerwieni zapala się, aby monitor domu 
mógł rejestrować wyraźny, czarno-biały obraz. 
Tryb noktowizyjny włącza się i wyłącza 
automatycznie lub można go dostosować 
ręcznie.

Obiektyw szerokokątny

Bezprzewodowy monitor domu HD Philips 
In.Sight M120 oferuje kąt widzenia wynoszący 
102 stopnie, który obejmuje większy obszar 
pomieszczenia — możesz więc zobaczyć o 
wiele więcej niż w przypadku innych 
monitorów.

Łatwa konfiguracja przy użyciu kodu QR

Dzięki aplikacji In.Sight+ konfiguracja jest 
prosta. Aplikacja wygeneruje kod QR dla 
ustawień domowej sieci Wi-Fi, który pozwoli 
na szybkie, automatyczne sparowanie 
monitora z siecią Wi-Fi.

Powiadomienia o ruchu/dźwięku

Nie można przewidzieć, czy i kiedy coś się 
stanie. Monitor In.Sight umożliwia jednak 
wykrywanie dźwięku i ruchu (z regulacją 
czułości), o czym każdorazowo automatycznie 
informuje.

Tryb Push to Talk (Naciśnij i mów)
Monitor In.Sight umożliwia nie tylko 
obserwację domu, ale i prowadzenie rozmów 
z bliskimi. Wystarczy nacisnąć przycisk 
rozmowy w smartfonie/tablecie, by 
natychmiast rozpocząć rozmowę. To 
doskonały sposób na przywitanie!

Udostępniaj nagrania
Pozwól rodzinie i przyjaciołom korzystać z 
monitorów i pilnować domu podczas Twojej 
nieobecności. Aplikacja In.Sight+ umożliwia 
udostępnianie każdego monitora innym 
użytkownikom, dając im dostęp do nagrań na 
żywo.
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Obiektyw i przetwornik
• Przetwornik: HD 720p
• Tryb regulacji ostrości: Nieruchomy
• Kąt widzenia: 102 stopnie
• Zakres regulacji ostrości: Od 0,8 m do 

nieskończoności
• Czujnik oświetlenia otoczenia: Tak, tryb dzienny/

nocny
• Tryb nocny: Podczerwień

Jakość wideo
• Strumieniowe przesyłanie obrazu HD/VGA/QVGA
• Formaty: Kompresja wideo H.264
• Balans bieli: Automatyczny balans bieli
• Ekspozycja: Automatyczna regulacja ekspozycji

Właściwości
• Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
• Wykrywanie ruchu
• Wykrywanie hałasu
• Wskaźnik LED
• Tryb noktowizyjny
• Podstawa: Możliwość regulacji kierunku

Oprogramowanie
• Nazwa aplikacji: InSightHD
• Instalacja: za pośrednictwem aplikacji dla urządzeń 

firmy Apple oraz urządzeń z systemem Android
• Automatyczna aktualizacja aplikacji: Tak, dla 

urządzeń firmy Apple oraz urządzeń z systemem 
Android

• Obsługiwane systemy operacyjne: Android 2.3 lub 
nowszy, iOS6 lub nowsze

• Zgodność z urządzeniem iPad: iPad 2 lub nowszy
• Zgodność z telefonami iPhone: iPhone 4S i nowsze
• Zgodność z odtwarzaczami iPod: iPod Touch 4. 

generacji i nowsze
• Zgodność z telefonami z systemem Android: Firma 

Philips zaleca korzystanie z telefonów Samsung 
Galaxy S3 lub modeli o lepszych parametrach

Akcesoria w zestawie
• Zasilacz USB: 1
• Przewód USB: Tak, 3 m
• Uchwyt ścienny
• Śruby / kotwy ścienne: 2
• Skrócona instrukcja obsługi

Wejścia i wyjścia
• Mikrofon: Wysokiej czułości, Mono
• USB: Złącze Mini-USB
• Głośnik: Wbudowane

Wymiary
• Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 

158 x 160 x 78 mm
• Wymiary produktu (szer. x wys. x gł.): 

65 x 114 x 65 mm
•
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