Kamera WiFi
Miej oko na swój dom
Monitorujące kamery wewnętrzne Wi-Fi od Yale możesz
mieć zawsze pod ręką, abyś wiedział dokładnie co dzieje
się w Twoim domu. Nawet gdy jesteś daleko nie
przegapisz ani chwili! Sprawdź kto przyjechał do domu,
posłuchaj i porozmawiaj z bliskimi oraz zobacz co u
Twoich pupili za pośrednictwem aplikacji Yale View.

Cechy
Podgląd na żywo
Odtwarzanie na żywo z każdego miejsca dowiedz się co dzieje się w domu, gdy jesteś
daleko. Dzięki powiadomieniom na telefon
będziesz wiedział kto wrócił do domu.

Rozmawiaj na żywo
W rozmowie dwukierunkowej możesz
komunikować się z najbliższymi, gdy jesteś
poza domem.

Powiadomienie o
wykryciu ruchu
Z powiadomieniami o wykryciu ruchu zawsze
będziesz wiedział, gdy ktoś wejdzie do
Twojego domu. Dodaj kartę pamięci SD do
swojej kamery, aby zapisywać zdarzenia
wykryte przez czujnik ruchu lub powiąż swoją
kamerę z rejestratorem DVR od Yale Smart
CCTV w celu ciągłego nagrywania tego co
się dzieje.

Cechy dodatkowe:
• Sterowanie za pomocą aplikacji
Skonfiguruj i steruj swoją kamerą wewnętrzną Wi-Fi za
pomocą aplikacji Yale View.

• Tryb nocny
Tryb nocny o zasięgu 8 metrów aktywuje się
automatycznie w ciemności, dając Ci pełną widoczność
przez całą dobę.

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

Wkrótce!

Inteligentna ochrona Twojego domu.

Specyfikacja produktu
Rozdzielczość
Tryb Nocny
Częstotliwość
Połączenie

Cechy Smart
720p lub 1080p
8m
2.4GHz
WiFi

Źródło zasilania

Gniazdo sieciowe

Długość kabla

2m

Mikrofon
Głośnik
Miejsce na kartę SD

✔
✔

Brak w zestawie

Samokontrola

Sterowanie za pomocą aplikacji

Yale View App

Powiadomienia na telefon
Kompatybilna z IOS i Android
Podgląd na żywo
Rozmowa w czasie rzeczywistym
Detekcja ruchu
Zapis zdjęć na żywo
Zapis video na żywo
Maskowanie obrazu
Odtwarzanie nagrania w aplikacji
Integracja z zestawem Yale Smart CCTV
Integracja z asystentem głosowym

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*
✔*
✔*

*Wymaga dodatkowych akcesoriów Smart

60mm (2.36”)

Głośnik

Rozdzielczość
High Definition
720p/1080p

Przycisk WPS

Czujnik ruchu PIR o
zasięgu 8 metrów w
trybie nocnym

Miejsce na kartę SD
100mm (3.94”)

Złącze ładowarki
Mini USB 5V

Mikrofon

Podstawa/uchwyt
ścienny

https://www.yalelock.pl/pl/yale/polish-startpage/smart-living1/

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

