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Produktový list

Počet kusů v balení Záruční lhůtaEAN

Popis

1D70Wi-Fi kamera, P2P, noční infračervené LED snímání

6934747300007 50 ks 24 měsíců

 

Vnitřní Wi-Fi kamera 1D70 s jednoduchou instalací bez složitého nastavování je ideální pro váš domov. 
Jediné, co ke kameře potřebujete je stažení aplikace Clever Dog pro iOS nebo Android (aplikace je bezplatná). 
Stačí se do aplikace přihlásit, spárovat s kamerou a můžete kameru naplno využívat. 
S moderním designem a atraktivním vzhledem, vám kamera poskytuje možnost sledování videa, detekci pohybu, infračervené snímaní v noci či za snížené viditelnosti 
a vestavěný mikrofon s Hi-Fi reproduktorem zajistí bezproblémovou obousměrnou komunikaci mezi vámi a vašimi blízkými. 
Aplikace Vám bude zasílat upozornění v případě detekce pohybu, dle Vašeho nastavení. 
Nastavte si tři různé úrovně citlivosti detekce nebo časové rozmezí, kdy vám má aplikace upozornění posílat. 
Kameru můžete nastavit i do dvou módů; doma či venku. Pokud jste doma, aplikace vás nebude informovat pokaždé, když okolo ní někdo projde. 
Záběry lze nahrávat na micro SD kartu až do velikosti 32GB (není součástí balení), kam se nahrávky ukládají ve smyčce. 
K jedné kameře může být připojeno několik uživatelů, stejně jako uživatel může být připojen na více kamer. 
 
Vlastnosti: 

•  vnitřní kamera
•  P2P princip bez složitého nastavování
•  barevná čočka se širokým úhlem záběru
•  zabudovaný mikrofon a reproduktor
•  noční snímání: zabudované fotografické čočky
•  automaticky umožňuje infračervené LED při slabém osvětlení
•  aplikace Cleverdog pro iOS (7.0 a novější) a Android (4.0 a novější) 

 
Specifikace: 

•  rozlišení: 720p (720x576)/15 fps
•  komprese videa: H.264
•  snímač obrazu: 1/3 CMOS
•  čočka: 3.6mm@F2.2
•  úhel záběru: 80°
•  barva obrazu: 0.02Lux
•  podpora Wi-Fi: b/g
•  paměť: slot na micro SD kartu až 32GB (není součástí balení)
•  napájení přes micro USB kabel 5V--500mA
•  provozní teploty: -20~60° (vnitřní)
•  rozměry: 114 x 788 x 335mm 

 
Obsah balení:  

Wi-Fi kamera 1D70,  držák kamery,  balení šroubků k přidělání držáku, napájecí kabel 




