Camera IP Home View
WIPC-301W.

O cameră cu protocol de internet sau cameră IP, este un tip de cameră video digitală
care permite proprietarilor de case ocupați să își verifice locuința la atingerea unui buton.
Camera IP Yale Home View oferă liniște și confort
permițându-ți să vizualizezi interiorul casei tale de
pe smartphone sau tableta la calitate HD720.

Pentru mai multe informatii vă rugăm vizitați:
www.yalelock.ro/ro/yale/yale-romania/smart-living/

• Camera IP de tip Plug & Play
• Posibilitatea de stocare date în
memoria cloud folosind Dropbox
• Înregistrare fișiere pe card microSD
(cardul nu este inclus - capacitatea maximă 32GB)

• Rezoluție HD720p
• Vedere de noapte, 8m

iOS 9 +

• Două căi audio via APP
• Detectare de sunet și miscare
• Fixare perete sau suport birou

Android 4.4 +

• Alimentator inclus

Calea inteligentă pentru protejarea casei tale.

Camera IP Home View
WIPC-303W.
O cameră cu protocol de internet sau cameră IP, este un tip de cameră video digitală care
permite proprietarilor de case ocupați să își verifice locuința la atingerea unui buton.
Camerele IP Yale Home View includ funcționalitatea unui zoom
multidirecțional (Pan & Tilt Zoom) și o conexiune wireless de
Internet, oferind liniște și confort pentru proprietarii ocupați,
permițându-le să-și controleze casa chiar și când sunt plecați.
Camera IP Yale Home View cu zoom multidirecțional Pan & Tilt
oferă liniște și confort, permițându-ți să vezi interiorul casei
tale de pe smartphone sau tabletă la calitate HD720. Rotește
camera, schimbă unghiul de vizualizare, mărește sau micșorează
imaginea de la distanță, de pe smartphone-ul sau tableta ta.

• Camera IP de tip Plug & Play
• Posibilitatea de stocare date în memoria cloud
folosind Dropbox
• Înregistrare fișiere pe card microSD
(cardul nu este inclus - capacitatea maximă 32GB)

• Zoom multidirecțional
• Rezoluție HD720p
• Vedere de noapte, 8m
• Două căi audio via APP
• Detectare de sunet și miscare
• Suport perete inclus sau suport birou
• Alimentator inclus
Pentru mai multe informații vă rugăm vizitați:
www.yalelock.ro/ro/yale/yale-romania/smart-living/

iOS 9 +

Android 4.4 +

Calea inteligentă pentru protejarea casei tale.

