WiFi
binnencamera
Altijd iemand thuis.
Met de Yale binnencamera’s weet je precies wat zich thuis
afspeelt, ook als je er niet bent. Mis geen moment. Zie wie
er als eerste thuiskomt, luister en praat met iemand in je
woonkamer of hou je huisdier in de gaten via de Yale View app.

Eigenschappen
Live beelden bekijken
Stel je WiFi binnencamera in en bedien
deze via de Yale View app. Zie wie er als
eerste thuis is, luister en praat terug en hou
een oogje in het zeil.

Realtime gesprekken
Met de spreek-/luisterfunctie kun je met
iemand in huis praten als je weg bent.

Bewegingsdetectie
meldingen
Je weet het direct als er iemand voor je deur
staat. Plaats een SD kaart in de camera voor
opname bij bewegingsdetectie of koppel je
camera aan het Yale Smart CCTV systeem.
Je kunt de beelden van je deur opslaan op
een harde schijf.

Uitgebreide eigenschappen:
• Bediening via app
Installeer en bedien jouw WiFi binnencamera via de
Yale View app.

• Nachtzicht
8m nachtzicht wordt automatisch geactiveerd in het
donker, waardoor je dag en nacht goed zicht hebt.

• Zone bewegingsdetectie
Ontvang alleen meldingen wanneer er beweging wordt
gedetecteerd in een bepaald geselecteerd gebied van
je camera.

Binnenkort
beschikbaar

The smarter way to protect your home.

Productspecificaties
Resolutie

Slimme specificaties
720p of 1080p

App bediening

Nachtzicht

8m

Pushmeldingen

Frequentie

2.4GHz

Verbinding

WiFi

Live beelden bekijken

Netstroom 230V

Realtime gesprekken

Stroomtoevoer
Kabellengte

2m

Bewegingsdetectie

✔
✔

Microfoon
Speaker
SD kaart aansluiting

IOS & Android ondersteuning

Live opslag foto
Live opslag video

SD kaart niet inbegrepen

✔

Stand alone

Zone bewegingsdetectie
Beelden terugkijken in app
Integratie Yale Smart CCTV
Integratie stemassistent

Yale View app

✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔*
✔*
✔*

*Vereist aanvullende smart accessoires

60mm (2.36”)

Audio luidspreker

High Definition
720p/1080p Live Video

Snelle verbinding
WPS knop

Bewegingssensor
8m nachtzicht

Ingang SD kaart
100mm (3.94”)

Duidelijke
microfoon

Mini USB 5V
laderaansluiting

Verstelbare voet
staand/wandmontage
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The smarter way to protect your home.

