WiFi kamera
do interiéru
Mějte svůj dům na očích.
Dohledové interiérové kamery Yale vám pohotově ukážou,
co se děje u vás doma, i když vy sami budete jinde.
Nic vám neunikne. Kontrolujte, kdo přijel domů jako
první, komunikujte s rodinou a sledujte domácí mazlíčky
prostřednictvím mobilní aplikace Yale View.

Vlastnosti
Sledování v reálném čase
Nastavte a ovládejte interiérovou Wifi
kameru prostřednictvím aplikace Yale View.
Kontrolujte, kdo přijel domů jako první,
komunikujte s rodinou a sledujte domácí
mazlíčky.

Konverzace
v reálném čase
Prostřednictvím obousměrné komunikace
můžete hovořit s těmi, kdo jsou doma,
i když jste právě někde jinde.

Upozornění
na zjištění pohybu
Díky upozornění na zjištění pohybu budete
vždy vědět o všem, co se děje. Vložte
do kamery SD kartu a zaznamenejte
zachycený pohyb, nebo připojte Yale Smart
CCTV DVR, ať můžete zaznamenat veškeré
události.

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

• Noční vidění
Noční vidění do 8 m se aktivuje automaticky ve tmě,
takže budete mít přehled 24 hodin denně.

• Nastavení detekční oblasti
Zajistěte si, že budete dostávat upozornění na aktivity
ve specifické oblasti před kamerou.

Připravujeme

Chytřejší způsob ochrany domova.

Specifikace produktu
Rozlišení
Noční vidění
Frekvence

Chytré funkce
720p nebo 1080p
8m
2,4 GHz

Kompatibilní s IOS a Android

WiFi

Napájení

Zdroj součástí balení

Okamžitý přenos

2m

Konverzace v reálném čase
Detekce pohybu

Mikrofon

Zachycení obrazu v reálném čase

Reproduktor

Záznam videa v reálném čase

Slot karty SD

Dodáváno bez karty SD

Autosledování

Yale View aplikace

Zasílání oznámení typu „push“

Připojení

Délka kabelu

Kontrola v aplikaci

Volba oblasti detekce
Přehrávání v aplikaci

*

Integrace Yale Smart CCTV

*

Integrace hlasové asistence

*

*Vyžaduje další Smart příslušenství

60mm (2.36”)

Audio reproduktor

Živé video o vysokém
rozlišení 720p/1080p

Rychlé připojení
Tlačítko WPS

Noční vidění
se snímačem PIR
8 mm

Slot karty SD
100mm (3.94”)

Mikrofon s přirozeným
zvukem

Konektor dobíjení
Mini USB 5 V

Všesměrová
základna/montáž
na zeď

www.yalelock.cz
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Chytřejší způsob ochrany domova.

