Kamera
vše v jednom
do exteriéru
Vzdálený přístup pro živé sledování, komunikace v reálném čase,
detekce pohybu a vestavěné bodové světlo a siréna. Tato všestranná
kamera chrání váš domov bez ohledu na to, kde se právě nacházíte.
Propojení bezpečnosti pro skutečný život.

Funkce
Sledování v reálném
čase
Živé streamování kdekoliv – můžete mít
dokonalý přehled o tom, co se děje u vás
doma, když jste pryč, díky okamžitým
výstrahám aplikace. Můžete sledovat
doručování poštovních zásilek, příchod
a pobyt přátel nebo domácí mazlíčky.

Bodový reflektor
Bezpečnostní reflektor můžete zapínat,
vypínat nebo nechat ho zapínat pouze při
zjištění pohybu. Také můžete nastavit jeho
jas podle svých potřeb.

Upozornění při
detekování pohybu
Vždy budete vědět, když se někdo zastaví
u vašich dveří. Vložte do kamery SD kartu
a zaznamenejte zachycený pohyb nebo
připojte Yale Smart CCTV DVR, ať můžete
zálohovat záznamy veškeré aktivity
u vašich dveří.

Rozšířené funkce:
• Kontrola v aplikaci
Nastavte a ovládejte kameru prostřednictvím
aplikace Yale View.

•K
 onverzace v reálném čase
Prostřednictvím oboustranného spojení můžete
komunikovat s návštěvníky, požádat pošťáka,
aby vám nechal balíček u sousedů, nebo říct
příteli, aby za vámi přišel na zahradu.

•V
 ýběr oblati skenování
Zajistěte si, že budete dostávat upozornění na
aktivity ve specifické oblasti před kamerou.

•A
 larm se sirénou
Vestavěná siréna se hodí k odrazení
nežádoucích návštěv a podezřelých osob.
Můžete ji zcela ovládat prostřednictvím aplikace
Yale View.

• Vodotěsná

Chystáme pro vás

Kameru, která má hodnocení IP65, můžete
s použitím integrované konzole instalovat venku,
nebo uvnitř jako volně stojící kameru. Noční
vidění do vzdálenosti 10 m pro jasný obraz
ve dne i v noci.
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Specifikace
Specifikaceproduktu
produktu
Rozlišení

HD 1080p
Full HDFull
1080p

Noční vidění
vidění

10 m 10 m

Frekvence

2,4 GHz
2,4 GHz

Připojení

Wi-Fi Wi-Fi

Zdroj napájení
napájení

adaptér
230V/
Hlavní
elektrická
síť 5V DC

Délka kabelu
kabelu

3 m USB
3 m USB

Mikrofon
Reproduktor
Reproduktor
LED reflektor
reflektor

160 lumenů
160 lumenů

Siréna

110 dB110 dB

Slot na SD
SD kartu
kartu

Max
128
není přiložena)
Max
128
GBGB
(SD(SD
karta karta
není přiložena)

Sebemonitorování
Sebemonitorování

Chytré
Chytréfunkce
funkce
Ovládací aplikace
aplikace

YaleApp
View App
Yale View

Zasílání oznámení
oznámenítypu
typu„push“
„push“
Kompatibilní ss IOS
Kompatibilní
IOSaaAndroid
Android
Živé video
video
Konverzace vvreálném
Komunikace
reálnémčase
čase
Detekce pohybu
pohybu
Dálkově ovládaná
ovládanásiréna
siréna
Ovládání reflektoru
reflektoru
Zachycení obrazu
obrazuvvreálném
reálnémčase
čase
Zachycení videa
videavvreálném
reálnémčase
čase
Maskování
obrazu
Výběr
oblasti
Integrace Yale
Yale Smart
SmartCCTV*
CCTV*

*

Integrace hlasové
hlasovéasistence*
asistence*

*

Přehrávání vv aplikaci*
aplikaci*

*

*Vyžaduje další Smart příslušenství
www.yalelock.cz
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