Kamera Zewnętrzna

All-in-One

Zdalny dostęp do podglądu na żywo, rozmowy w czasie rzeczywistym,
wykrywanie ruchu i wbudowany reflektor LED. Wielofunkcyjna kamera
All-In-One zapewnia bezpieczeństwo Twojego domu, gdziekolwiek
jesteś.

Cechy
Podgląd na żywo
Odtwarzanie na żywo z każdego miejsca możesz dowiedzieć się dokładnie, co dzieje
się w domu. Gdy jesteś daleko, dzięki
natychmiastowym powiadomieniom
możesz śledzić dostawy kurierskie czy
przyjazd rodziny.

Reflektor LED
Włącz, wyłącz lub aktywuj lampkę
bezpieczeństwa tylko dla wykrycia ruchu
oraz dostosuj jasność do swoich potrzeb.

Powiadomienie o
wykryciu ruchu
Zawsze będziesz wiedział, kiedy ktoś
zadzwoni do Twoich drzwi. Dodaj kartę SD
do swojej kamery, aby rejestrować
zdarzenia związane z wykryciem ruchu lub
połącz się z rejestratorem DVR od Yale
Smart CCTV w celu ciągłego nagrywania
tego co dzieje się wokół Twoich drzwi.

Cechy dodatkowe:
• Sterowanie za pomocą aplikacji Skonfiguruj i
steruj kamerą wielofunkcyjną All-in-One za pomocą
aplikacji Yale View.

• Rozmowa w czasie rzeczywistym
W rozmowie dwukierunkowej możesz komunikować się
z gośćmi, doradzać listonoszowi, aby zostawił paczkę
u sąsiada, lub powiadomić znajomych, że czekasz w
ogrodzie.

• Maskowanie obrazu
Upewnij się, że otrzymasz powiadomienie tylko wtedy,
gdy odwiedzający wejdzie w określony obszar przed
kamerą.

• Syrena alarmowa
Wbudowana syrena alarmowa jest idealna do
pozbywania się niechcianych gości i podejrzanych osób
i może być aktywowana w aplikacji Yale View, która
zapewnia pełną kontrolę.

Wkrótce!

• Klasa szczelności
Kamera odporna na warunki atmosferyczne w klasie
IP65. Zamontuj ją na zewnątrz za pomocą wspornika
ściennego lub używaj wewnątrz jako wolno stojącą
kamerę IP. Tryb nocny o zasięgu 10 m zapewnia
wyraźny obraz w dzień i w nocy.

Inteligentna ochrona Twojego domu.

Specyfikacja produktu
Rozdzielczość

Full HD 1080p

Tryb Nocny

10m

Częstotliwość

2.4GHz

Połączenie

WiFi

Źródło zasilania

Gniazdo sieciowe

Długość kabla

3m USB

✔
✔

Mikrofon
Głośnik
Reflektor LED

160 Lumenów

Syrena

110 dB

Miejsce na kartę SD

Max 128GB (Brak w zestawie)

Samokontrola

Cechy Smart
Sterowanie za pomocą aplikacji

Yale View App

Powiadomienia na telefon
Kompatybilna z IOS i Android
Podgląd na żywo
Rozmowa w czasie rzeczywistym
Detekcja ruchu
Zdalna obsługa syreny alarmowej
Sterowanie reflektorem LED
Zapis zdjęć na żywo
Zapis video na żywo
Maskowanie obrazu
Odtwarzanie nagrania w aplikacji
Integracja z zestawem Yale Smart CCTV
Integracja z asystentem głosowym
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*Wymaga dodatkowych akcesoriów Smart
https://www.yalelock.pl/pl/yale/polish-startpage/smart-living1/

B https://www.facebook.com/yalelockpl
Inteligentna ochrona Twojego domu.

