
 

Kamera HD alarm dzień/noc nagrywanie 

HD-C200N  

HD-C200N to zaawansowana kamera HD z wbudowanym interfejsem WiFi (połączenie 

bezprzewodowe), czujką alarmową (może się aktywować po wykryciu ruchu i wysyłać ma-

il lub powiadomienie na telefon komórkowy) oraz slotem na kartę pamięci SD (możliwe 

nagrywanie obrazu i dźwięku). Kamerę wyróżnia piękny, nowoczesny design. Poprzez 

urządzenie możliwe jest prowadzenie konferencji. Dźwięk oraz obraz jest transmitowany 

pomiędzy kamerą, a urządzeniem typu smartphone lub tablet. Konfiguracja kamery jest 

bardzo prosta, jest to urządzenie typu plug and play. 

Cechy charakterystyczne: 

 Jakość obrazu w standardzie HD 

 Alerty ruchu 

 Obraz nocny 



Specyfikacja: 

 Sensor obrazu: 1.0MP CMOS 

 Chipset: HI3518E Chipset 

 Rozdzielczość obrazu: 720P (1280x720 1.0MP) 

 Liczba klatek: 1~30 fps 

 Zabezpieczenie hasłem: tak 

 Dynamiczne IP: Nie jest wymagany publiczny adres IP 

 Oprogramowanie: Dedykowane oprogramowanie na urządzenia Android oraz Apple do podglądu kamer 

 Audio: Wbudowany głośnik 8 ohm, 1W 

 Kompresja audio: G.711A 

 Mikrofon: 1CH 38dB 

 Nagrywanie: opcja zawsze, opcja w określonych godzinach, opcja na czujnik ruchu 

 Sieć bezprzewodowa: WiFi 802.11 b/g/n 

 Protokoły: TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, P2P 

 Czujnik ruchu: wspiera 

 Zasilanie: 5V 2A 

 

 

Dzieci. Dom. Rodzina. 

 

Dbaj o to, co dla Ciebie ważne. 
 
Kamery HDWR zapewniają łączność z osobami, na których Ci zależy najbardziej. Obraz HD pozwala na widok na żywo bliskich osób 

przy użyciu smartphona lub tableta. Możesz obserwować swój dom z dowolnego miejsca na świecie. 
 
Sprawdź, co robią dzieci po szkole. 
 

Za pomocą jednego kliknięcia możesz zobaczyć, co Twoje pociechy aktualnie robią. Czy lekcje są odrobione, czy oglądają telewizję? 
 
Nie zostawiaj domu bez opieki. 

 
Kamera HDWR zaalarmuje, gdy wykryje ruch, dzięki temu dostaniesz od razu informacje w przypadku niepożądanego wtargnięcia 
na Twój teren. 

 
Śpij spokojnie. 
 

Kamera po prostu, zapewnia większy komfort psychiczny i lepszy sen. Nie trzeba martwić się już nie potrzebnymi rzeczami i można 
zająć się robieniem czynności które kochasz. 
 

Sprawdź na żywo. 
 
Nasz sprzęt stanowi klasę samą w sobie, testujemy i sami używamy sprzętu który sprzedajemy. Poniżej zrzut ekranu z działania 

kamery w domu naszego pracownika. To świadczy o tym, że ufamy w działanie naszego sprzętu i nie sprzedajemy Tobie czegoś, 
czego sami nie używamy. 


