Camera IP
All-in-one
pentru exterior
All in one
Camera IP All-în-one îți ține casa în siguranță,
oriunde te-ai afla. Primești alerte instant cu ce
se întâmplă acasă. Este tot ce-ți trebuie pentru
a vedea când ți se livrează un colet, când ajung
prietenii tăi la tine sau când se întoarce
persoana care-ți plimbă câinele. Tehnologie
inteligentă conectată pentru siguranța casei și a
vieții de zi cu zi, pentru ca tu să uiți de griji,
oriunde te-ai afla.

Imagini live

Vezi imagini live de-acasă, de oriunde și
oricând dorești. Este tot ce-ți trebuie
pentru a vedea când ți se livrează un
colet, când ajung prietenii tăi la tine sau
când se întoarce persoana care-ți plimbă
câinele.

Nu pierde niciun
moment

Senzorii inteligenți de mișcare îți
transmit alerte instant în aplicația
mobilă Yale View, imediat ce ajunge
cineva la ușa ta.

Uită de griji

Fie că ești acasă sau plecat, folosește
canalul audio dual pentru a vorbi cu cine
este la ușă.

All in one
Potrivită atât pentru exterior cât și pentru
interior. Instalată la ușa de la intrare,
lumina de siguranță activată de mișcare
te va ajuta să vezi vizitatorii și pe
întuneric.

Smart împreună
Integrează și controlează camera cu
asistentul de voce, folosește ecranul și
boxele acestuia pentru a vedea și
asculta înregistrările.

Soluția inteligentă pentru protecția casei tale.

Control din aplicaţie
Aplicația mobilă Yale View îți oferă control asupra camerei tale All-in-one pentru exterior, dându-ți posibilitatea
să vezi imagini live ale locuinței de oriunde te-ai afla folosind smartphone-ul sau tableta ta (este necesară o
conexiune WiFi sau 3G/4G).

Imagini live

Zonă în centrul atenției

Conversație în timp real

Căutare inteligentă

Căutare inteligentă
Vezi alertele în linia timpului folosind
funcția de căutare inteligentă.
16:22:17

All-in-one
Cameră exterior
Calitate imagini video
Utilizare la interior
Utilizare la exterior
Vizualizare imagini live
Vedere nocturnă
Control în aplicație
Căutare inteligentă
Detectare mișcare
Zona în centrul atenției
Sirenă alarmă
Conversație în timp real (canal dublu audio)
Înregistrare pe card SD (cardul SD nu este inclus)

Compatibil Yale
Fie că alegi un produs care funcționează
independent sau un sistem integrat Smart
Home, contează pe Yale.

www.yalelock.ro
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