Home View WiFi Camera’s•
WIPC-301W

Met de Yale Home View WiFi Camera’s kun je op je smartphone of tablet
beelden in HD 720 kwaliteit van jouw huis op afstand bekijken. Wel zo’n
veilig gevoel!

Beelden bekijken via smartphone of tablet

Bekijk live beelden van de activiteiten/gebeurtenissen in jouw huis via de
Yale Home View App (WiFi-verbinding of 3G/4G vereist).

HD720

Beelden in High Definition kwaliteit.

WIPC-303W

Dag-/nachtzicht

Overdag beeld in kleur en ’s nachts tot 8 meter versterkt zicht bij weinig licht.

Tweezijdige audio

Spreek-/luisterverbinding door ingebouwde microfoon en luidspreker.

Specificatie
•
•
•
•

Opslag van bestanden

Plaats een micro-SD-kaart in de camera voor extra opslagcapaciteit
(micro-SD-kaart niet inbegrepen - max 32 GB) of maak een back-up op
een Dropbox-account.

Bewegings- en geluidsdetectie

HD720 beeldkwaliteit
Tot 8 meter versterkt nachtzicht
Ingebouwde microfoon en luidspreker
Ingang voor micro-SD-kaart
(micro-SD-kaart niet inbegrepen)

Verbinding
•
•

Installatie via WiFi
Voor gebruik van de app is WiFi of 3G/4G nodig

Zodra er beweging wordt gesignaleerd, ontvang je indien gewenst
een melding op je smartphone.

*

Eenvoudige installatie

In enkele minuten geïnstalleerd en gebruiksklaar met behulp van de
aanwijzingen in de app.

Geen maandelijkse kosten

Je kunt de beelden en video’s opslaan in het geheugen van je
smartphone of tablet, op een micro-SD-kaart (niet meegeleverd) of een
back-up maken via Dropbox (optioneel).

Draaien, kantelen, zoomen

Draai de camera, verander de kijkhoek en zoom in en uit via je
smartphone of tablet, waar je ook bent.
(WIPC-301W Camera – alleen zoomen)
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WiFi Camera

Home View
WiFi Camera

Yale Home View

iOS 9 +

The smarter way to protect your home•

Android 4.4 +

8m

Spreek-/luisterverbinding activeren
Een snapshot opslaan op SD-kaart
Een video opslaan op SD-kaart

8m

Draaien, kantelen, zoomen activeren
(alleen voor 303W)

Automatische besturing en
voorgeprogrammeerde posities
(alleen bij 303W)

Instellingen voor dag-/ nachtzicht
Beeld 180° draaien, afhankelijk van de montage
Instellingen voor beeldkwaliteit
Onze producten ondersteunen deze functie momenteel niet
Koppeling naar www.yalelock.nl/smartliving

Meer informatie over de Smart Living serie van Yale vind je op: www.yalelock.nl/smartliving
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