Mějte jistotu, že
je váš domov
v bezpečí
Nemůžete být neustále na pozoru, ale naše Venkovní 4MP Wi-Fi
Pro kamera ano. Buďte si jisti, že váš domov je neustále chráněn.
Díky živému sledování v kvalitě QHD a zdokonalenému nočnímu
vidění budete mít jasný obraz bez ohledu na denní dobu nebo počasí.
Potřebujete-li mít přehled o vybraných částech domu, stačí nastavit
detekci na oblasti, které chcete pokrýt, a přijímat upozornění o tom,
kdo se v daném místě pohyboval.

Živé sledování

Nastavitelná detekce

Detekce pohybu

Sledujte, co se děje,
v reálném čase.

Dostávejte upozornění
z konkrétního místa.

Okamžité upozornění
o pohybu na váš
telefon.

• Přehrávání záznamu v aplikaci
• Noční vidění 30 m
• Voděodolnost
• Snadná instalace

Trusted every day

Název produktu

Objednací kód

WiFi Outdoor
Camera 4MP

SV-DB4MX-B

Specifikace
Rozlišení

QHD 4MP

Voděodolnost

Ano

Noční vidění

30 m

Napájení

Síťový adaptér

Připojení

Wi-FI 2,4 Ghz

Ethernetový kabel

Ano

Počet kamer

1

Slot pro Micro SD kartu

Max. 256 GB
(není součástí)

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.

Interiérová Wi-Fi
Kamera – Pan & Tilt

Interiérová Wi-Fi
Kamera – Full HD

Vchodová Wi-Fi
Kamera – Light & Siren

Sync alarm

Yale View

Chytrý zámek Linus
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