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 meer. 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.

Live weergave
Stel de camera in en bekijk beelden
in Full HD kwaliteit via de Yale View
app. Zo kun je altijd een oogje in het
zeil houden.

Mis geen moment
Zodra er in huis beweging wordt
gedetecteerd, ontvang je direct een
waarschuwingsmelding via de Yale
View app. Je kan de beelden ook
op een SD kaart opslaan en later
terugkijken.

Altijd iemand thuis
Thuis of van huis. Met de spreek-/
luisterfunctie kun je met iemand
praten die bijvoorbeeld in je
woonkamer zit. Zo ga je altijd met
een gerust hart de deur uit!

Dag en nacht
De camera heeft een nachtzicht tot 8
meter. Zelfs in het donker kun je live
beelden bekijken en opnemen.

Samen slim
Je camera bedienen met
stemassistent en de beelden
bekijken via je slimme speakers
met scherm.

The smarter way to protect your home.

Bediening via app
De Yale View app geeft je de controle over jouw WiFi binnencamera. Bekijk altijd en overal live beelden van jouw huis via
je smartphone of tablet (WiFi of 3G/4G verbinding vereist).

Live weergave

Zone bewegingsdetectie

Realtime gesprekken

Slim zoeken

Slim zoeken
De slimme zoekfunctie geeft op de tijdlijn aan op
welke momenten er beweging is gedetecteerd.
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Overzicht camera’s

All-in-one
buitencamera

WiFi binnencamera
Full HD (1080p)

WiFi binnencamera
HD (720p)

Video kwaliteit

Full HD1080p

Full HD1080p

HD 720p
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Gebruik buiten
Live weergave
Nachtzicht
App bediening
Slim zoeken
Video bewegingssensor
Spotlight
Waarschuwingssirene
Realtime gesprekken (spreek-/luisterfunctie)
Opname SD kaart (SD kaart niet inbegrepen)

Werkt met Yale
Stand alone of samen, jij kiest de producten
die bij jouw huis en situatie passen.

www.yalelock.nl/smartliving

