Kamera obrotowa IP P2P WIFI dzień/noc monitoring
zapis HD-PT100

Obrotowa kamera internetowa HD-PT100 działa w standardzie 720P HD. Za jej pomocą
można z ekranu smartphona wyposażonego np. w system Android lub Apple podejrzeć, co
się dzieje w domu lub firmie z dowolnego miejsca na świecie. Do kamery dołączona jest
aplikacja na Android oraz Iphone pozwalająca na zarządzenie kamerą.

Cechy charakterystyczne:




Jakość obrazu w standardzie HD
Alerty ruchu
Obraz nocny

Specyfikacja:












Obraz w technologii 720P HD
Obrotowa główka 360 stopni
Podświetlanie otoczenia w nocy
Kreator połączenia WiFi
Możliwość rozmowy w 2 strony (intercom)
Technologia likwidacji pogłosu podczas rozmowy
Każde urządzenie ma inny identyfikator, po którym można je od razu odnaleźć w sieci po podłączeniu
Urządzenie zabezpieczone hasłem
Technologia plug and play
Serwery globalne pozwalają na dostęp z każdego miejsca na świecie
Możliwość nagrywania obrazu na kartę SD

Obrót 360 stopni.
Kamera wyposażona jest w obrotową główkę, która pozwala na podgląd w pomieszczeniu w zakresie 360 stopni. Obrót główki kamery odbywa się za pomocą ruchów palcami na ekranie smartphona lub tableta. Nie musisz siedzieć w domu lub biurze, aby widzieć co się w nim dzieje. Z pomocą naszej kamery możesz monitorować cały dom lub biuro.

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.

