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FULL HD

4MP

4MP High
Definition Quality

Smart Home WiFi buitencamera•
Met de Yale Smart Home WiFi buitencamera kun je met een gerust hart
de deur uit en erop vertrouwen dat jouw huis goed wordt beveiligd. Bekijk
altijd en overal beelden van je huis via je smartphone. Deze veelzijdige
draadloze camera is geschikt als uitbreiding van een Yale Smart Home
CCTV kit of als standalone oplossing met rechtstreekse opname op een
SD kaart. Via de Yale View app kun je op afstand beelden bekijken.

Smartphone meldingen
Ontvang meldingen wanneer activiteit wordt gedetecteerd.

Beheer via app
Besturing vanaf je smartphone.

Specificaties
•

Live bekijken
Bekijk live beelden van je camera.

•
•
•
•
•
•

Full HD 4MP camera’s met versterkt
nachtzicht tot 30m
WiFi 2.4Ghz
Kijkhoek 90 graden
Geschikt voor binnen- en buitengebruik
IP67 gecertificeerd
Stroomtoevoer DC 12V/500mA
2 jaar garantie

Envoudige installatie
Eenvoudig te installeren met snelle installatiewizard in de app.

MAX
32G

SD kaart opname
Opslaan van beelden op een Micro SD kaart (niet inbegrepen).

Zone bewegingsdetectie
Bepaal op welk deel van het beeld de bewegingsdetectie is ingeschakeld.

30m nachtzicht
Scherpe beelden, dag en nacht.

The smarter way to protect your home•
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Eigenschappen
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Aantal WiFi camera’s

1

Aantal kanalen

1

Resolutie

Full HD 4MP

Verbindingsmethode

WiFi

DVR

-

Weerbestendig

IP67

Nachtzicht

30m

Uitbreidbaar

Standalone of als
uitbreiding op een
Yale Smart Home
CCTV-systeem

App

Yale View app

Uitbreidbaar

Yale Smart Living

Smart Home CCTV kit (bekabeld)
De Yale Smart Home WiFi buitencamera kan worden
toegevoegd aan elke Yale Smart Home CCTV kit.

Ga voor meer informatie over het Yale Smart Living assortiment naar:
www.yalelock.nl/smartliving
Volg ons op Facebook en Instagram:

De Yale Smart Home hub is het ‘hart’ van het Yale Smart Living concept.
De camera’s en de Smart Home alarmsystemen in het Yale Smart Living
assortiment werken samen en zijn onderdeel van een compleet smart
home beveiligingssysteem. Alle producten kunnen gekoppeld worden aan
een app op je smartphone. Vanaf nu kun je met één druk op de knop de
beveiliging van jouw huis beheren en controleren, waar je ook bent.

The smarter way to protect your home•

