Usnadnění pro
každodenní život
Mějte přehled o tom, co se děje doma, i když jste pryč. S naší
interiérovou Wi-Fi Kamerou – Pan & Tilt můžete přijímat
upozornění o detekci pohybu, pohybovat kamerou nahoru,
dolů, doleva a doprava, a pokrýt tak každý kout vašeho domova.
Mluvte v reálném čase s lidmi před kamerou prostřednictvím
aplikace Yale View a skryjte svůj objektiv v režimu soukromí,
abyste nebyli rušeni během pobytu doma.

Pan & Tilt

Detekce pohybu

Režim soukromí

Ovládejte pozici
objektivu.

Okamžité upozornění
o pohybu na váš
telefon.

Ochraňte své soukromí
skrytím objektivu.

• Živé streamování odkudkoli
• Konverzace v reálném čase
• Upozornění o detekci zvuku
• Noční vidění 10 m
• Výstražná siréna
• Přehrávání záznamu v aplikaci
• Funkce Smart Tracking

Trusted every day

Název produktu

Objednací kód

IP kamera - interiér
PanTilt (black)

SV-DPFX-B_EU

Specifikace
Rozlišení

Full HD 1080p

Napájení

Síťový adaptér

Noční vidění

10 m

Mikrofon & reproduktor

Vestavěné

Připojení

Wi-Fi

Slot pro Micro SD kartu

Max. 256 GB
(není součástí)

Siréna

80 dB

Tlačítko Reset

Ano

Režim soukromí

Ano

Digitální zoom

16x

Vodorovné otočení

0-355°

Svislé otočení

-5° – 80°

Společně chytře

Doplňte své domácí
zabezpečení:

Jak to funguje:

Integrujte kameru s hlasovým
asistentem, a zažijte pocit
plynulosti.

Chraňte svůj domov řadou našich
bezpečnostních produktů, které budou
vyhovovat vám i vašemu životnímu stylu.

Stáhněte si naši bezplatnou aplikaci
Yale View pro iOS a Android.

Vchodová Wi-Fi
Kamera – Light & Siren

Interiérová Wi-Fi
Kamera – Full HD

Outdoor Pro Wi-Fi
Kamera

Sync alarm

Yale View

Chytrý zámek Linus
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