
 

 

Philips
Sist. monitorização 
doméstico HD sem fios 
In.Sight

Wi-Fi e HD
Ângulo amplo, visão nocturna
Para smartphone, tablet
Fornecido por iVideon

M120E
Guarde a sua casa a partir do seu smartphone
Com HD e visão nocturna
Guarde a sua casa com o sistema de monitorização doméstico HD sem fios In.Sight através do seu 

smartphone/tablet. Com vídeo HD e visão nocturna, este permite-lhe ver claramente a sua casa com 

a luz do dia/na escuridão. É fácil de configurar e alertá-lo-á quando detectar movimento/som.

Mantenha-se próximo dos seus ente-queridos, quando está fora
• Compatível com Wi-Fi para colocação em qualquer local de sua casa
• Visualização em directo ilimitada via Wi-Fi/3G/4G LTE
• Lente de ângulo amplo permite-lhe uma melhor visualização
• Aplicação InSightHD disponível na Apple Store e no Google Play
• Modo de visão nocturna para ver no escuro

Alertas e notificações para a máxima tranquilidade
• O telefone recebe notificação quando é detectado movimento/som
• Premir para falar via smartphone/tablet
• Partilhar pontos de monitorização com outros utilizadores de smartphones/tablets
• Gravação de vídeo em nuvem quando é detectado som/movimento

Fácil, seguro e protegido
• Configuração fácil de sistema de monitorização através de código QR
• Vídeo encriptado para ligação segura
• Fornecido por iVideon, uma empresa líder em soluções para vídeo em nuvem



 Compatível com Wi-Fi

O sistema de monitorização sem fios In.Sight é 
compatível com Wi-Fi. Este utiliza a sua rede 
doméstica sem fios para transmitir vídeo e 
áudio em directo para o seu smartphone/
tablet. Um sistema de monitorização 
doméstico que pode ser instalado onde 
desejar.

Modo de visão nocturna

O modo de visão nocturna por infravermelhos 
permite-lhe ver a sua casa, mesmo no escuro. 
Quando está escuro, a luz infravermelha 
acende-se para o sistema de monitorização 
captar vídeo nítido a preto e branco. O modo 
de visão nocturna liga-se e desliga-se 
automaticamente ou pode activá-lo 
manualmente.

Lente de ângulo amplo

O sistema de monitorização doméstico HD 
sem fios In.Sight M120 da Philips dispõe de um 
ângulo de visualização de 102 graus que lhe 
apresenta mais da divisão numa só vista, 
permitindo-lhe ver muito mais do que os 
outros sistemas de monitorização.

Configuração fácil via código QR

A configuração é simples com a aplicação 
In.Sight+. A aplicação gerará um código QR 
para as suas definições da rede Wi-Fi 
doméstica. Com o código QR, o sistema de 
monitorização é emparelhado 
automaticamente com a sua rede Wi-Fi - de 
forma simples e instantânea.

Notificações de movimento/som

É impossível prever quando poderá acontecer 
algo. O In.Sight guarda a sua casa com a 
detecção ajustável de movimento e som. Será 
notificado automaticamente, caso seja 
detectado som ou movimento.

Premir para falar
Com o sistema de monitorização In.Sight, para 
além de poder manter a sua casa sobre 
vigilância, também pode conversar com os seus 
ente-queridos. Basta premir o botão "talk" 
(conversar) no seu smartphone/tablet e pode 
comunicar de imediato. Uma óptima forma 
para dizer olá.

Partilhar com outros
Permita que a sua família e os seus amigos 
vejam os seus pontos de monitorização e 
deixe-os vigiar a sua casa por si. Aplicação 
In.Sight+ permite-lhe partilhar cada ponto de 
monitorização com outros utilizadores para 
que estes tenham acesso ao vídeo em directo.
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Lente e sensor
• Sensor: HD 720p
• Modo de focagem: Fixo
• Ângulo de visualização: 102 graus
• Alcance da focagem: 0,8 M ao infinito
• Sensor de luz ambiente: Sim, modo diurno/

nocturno
• Modo Nocturno: Infravermelhos

Qualidade de vídeo
• Transmissão HD/VGA/QVGA
• Formatos: Compressão de vídeo H.264
• Equilíbrio dos brancos: Controlo automático dos 

brancos
• Exposição: Controlo automático da exposição

Características
• Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
• Detecção de movimentos
• Detecção de ruído
• Indicador LED
• Visão nocturna
• Encaixe: Direcção ajustável

Software
• Nome da aplicação: InSightHD
• Instalação: através da aplicação para Android e 

Apple
• Actualização automática da aplicação: Sim, para 

Android e Apple
• Suportado pelo sistema: Android 2.3 ou superior, 

iOS6 ou superior
• Compatível com iPad: iPad 2 e posterior
• Compatibilidade com iPhone: iPhone 4S e 

posterior
• Compatível com iPod: iPod touch de 4.ª geração e 

posterior
• Compatibilidade com telefones Android: A Philips 

recomenda telefones com o desempenho do 
Samsung Galaxy S3 ou superior

Acessórios incluídos
• Transformador USB: 1
• cabo USB: Sim, 3 m
• Suporte de parede
• Parafusos / buchas: 2
• Guia de Iniciação Rápido

Entrada e saída
• Microfone: Alta sensibilidade, Mono
• USB: Porta mini USB
• Altifalante: Incorporado

Dimensões
• Dimensões da embalagem (L x A x P): 

158 x 160 x 78 mm
• Dimensões do produto (L x A x P): 

65 x 114 x 65 mm
•
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