
 

 

Philips
Monitor pentru casă 
wireless HD In.Sight

Wi-Fi și HD
Unghi larg, vedere pe timp de 
noapte
Pentru smartphone, tabletă
Creat de iVideon

M120E
Supravegheaţi-vă casa de pe smartphone

Cu HD şi vedere pe timp de noapte
Supraveghează-ţi locuinţa cu monitorul wireless pentru casă In.Sight prin intermediul smartphone-
ului/tabletei. Cu imagine HD şi vedere pe timp de noapte, îţi permite să vezi casa clar pe timp de 
zi sau de noapte. Este uşor de configurat şi te va alerta la detectarea zgomotului/mişcării.

Rămâneţi alături de cei dragi atunci când sunteţi în deplasare
• Wi-Fi activat pentru poziţionare oriunde în casă
• Vizionare nelimitată în timp real prin Wi-Fi/3G/4G LTE
• Obiectiv extra-larg pentru a vă permite să vedeţi mai mult
• Aplicaţia InSightHD disponibilă în Apple store și Google Play
• Mod pentru vederea pe timp de noapte pentru a putea vedea în întuneric

Alerte și notificări pentru liniște supremă
• Telefonul primește notificări când detectează mișcare/sunet
• Apasă pentru a vorbi prin smartphone/tabletă
• Partajaţi monitoare cu alţi utilizatori de smartphone-uri/tablete
• Înregistrare video în cloud opţională când se detectează sunet/mișcare

Ușor, sigur și fără riscuri
• Configurare ușoară a monitorului prin codul QR
• Clip video criptat pentru conexiune securizată
• Creat de iVideon, o companie de top în soluţii video cloud



 Wi-Fi activat

Monitorul wireless In.Sight este un monitor 
compatibil Wi-Fi, care folosește reţeaua dvs. 
wireless de acasă pentru a transmite live fluxuri 
video și sunet către smartphone-ul/tableta dvs. 
Un monitor pentru acasă pe care îl puteţi 
instala oriunde doriţi.

Mod pentru vederea pe timp de noapte

Modul de vedere pe timp de noapte cu 
infraroșu îţi permite să îţi monitorizezi casa 
chiar și pe întuneric. Atunci când este 
întuneric, lumina infraroșie se aprinde pentru 
ca montorul să captureze video clar în alb și 
negru. Modul de vedere pe timp de noapte se 

aprinde și se stinge automat, sau poţi să îl 
reglezi manual.

Obiectiv extra-larg

Sistemul de monitorizare wireless pentru casă 
In.Sight HD M120 de la Philips se mândrește cu 
un unghi de 102 de grade care vă arată mai 
mult spaţiu din cameră dintr-o privire, 
permiţându-vă să vedeţi mult mai multe decât 
alte monitoare.

Configurare ușoară prin codul QR

Configurarea este simplă cu aplicaţia In.Sight+. 
Aplicaţia va genera un cod QR pentru setările 
dvs. Wi-Fi de acasă. Prin intermediul codului 

QR, monitorul se va sincroniza automat cu 
reţeaua Wi-Fi de la domiciliu, ușor și rapid.

Notificări de mișcare/sunet

Este imposibil de anticipat când se poate 
întâmpla ceva. In.Sight supraveghează în 
continuare cu ajutorul funcţiei reglabile de 
detectare a mișcării și sunetului. Veţi fi notificat 
automat când se detectează sunet sau mișcare.

Apăsaţi pentru a vorbi
Cu monitorul In.Sight, nu îţi vei supraveghea 
doar casa, ci poţi și să vorbești cu cei dragi. 
Apasă pur și simplu pe „vorbire” de pe 
smartphone/tabletă și comunică instantaneu. 
Ce mod minunat de a saluta!

Partajaţi cu ceilalţi
Permiteţi familiei și prietenilor dvs. să vă 
vizualizeze monitoarele și lăsaţi-i să vă 
supravegheze casa în locul dvs. Aplicaţia 
In.Sight+ vă permite să partajaţi fiecare 
monitor cu alţi utilizatori pentru ca aceștia să 
aibă acces la fluxuri video live.
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Obiectiv și senzor
• Senzor: HD 720p
• Mod focalizare: Fix
• Unghi de vizionare: 102 grade
• Rază focalizare: 0,8M la infinit
• Senzor de lumină ambientală: Da, mod zi/noapte
• Mod Noapte: Infra-roșu

Calitate video
• Streaming HD/VGA/QVGA
• Formate: Compresie video H.264
• Balans de alb: Balans automat de alb
• Expunere: Control automat al expunerii

Caracteristici
• Wi-Fi: 802.11 b/ g/ n (2,4 GHz)
• Detectarea mișcării
• Detectarea zgomotului
• Indicator cu LED
• Vedere pe timp de noapte
• Bază: Direcţie reglabilă

Software
• Nume aplicaţie: InSightHD
• Instalare: prin intermediul aplicaţiei pentru 

Android și Apple
• Automatic App update: Da, pentru Android și 

Apple

• Acceptat de sistem: Android 2.3 sau superior, iOS6 
sau superior

• Compatibilitate iPad: iPad 2 și versiuni mai recente
• Compatibilitate iPhone: iPhone 4S și versiuni mai 

recente
• Compatibilitate iPod: iPod Touch generaţia 4 și 

versiuni mai recente
• Compatibilitate cu telefoanele Android: Philips 

recomandă telefoanele Samsung Galaxy S3 sau 
superioare

Accesorii incluse
• Adaptor de alimentare USB: 1
• Cablu USB: Da, 3 m
• Suport de perete
• Șuruburi / ancore de perete: 2
• Ghid de utilizare rapidă

Intrare și ieșire
• Microfon: Sensibilitate înaltă, Mono
• USB: Port mini-USB
• Difuzor: Încorporat

Dimensiuni
• Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 

158 x 160 x 78 mm
• Dimensiuni produs (L x Î x A): 65 x 114 x 65 mm
•
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