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Kamera BLOW IP WiFi 1080p
zewnętrzna H-344
Cena brutto

195,00 zł

Cena netto

158,54 zł

Numer katalogowy

78-792#

Producent

BLOW

Opis produktu

Kamera BLOW IP WiFi 1080p zewnętrzna H-344

Zabezpieczenie domu nigdy nie było tak proste

Procedura podłączenia jest intuicyjna i szybka. Dzięki aplikacji na system android, iOS i programowi na platformy Windows, iMAC możliwy jest podgląd wszędzie tam gdzie dostępna jest sieć Internet. Wystarczy tylko pobrać naszą aplikację i cieszyć się obrazem na żywo z kamery!

Kamera posiada bardzo dobry zasięg wifi co powoduje że można ją umieścić w znacznych odległościach od routera WiFi nie tracąc na jakości obrazu, dodatkowo można ją podłączyć do rejestratorów CCTV wykorzystywanych w zaawansowanych systemach monitoringu.

Dostęp do kamery z całego świata

Dzięki technologii P2P (Peer-to-peer), użytkownik ma dostęp do obrazu z kamery z całego świata, nie musi być w domu! Konfiguracja jest prosta, wystarczy podłączyć ją do sieci, wpisać unikalny kod autoryzacyjny do aplikacji i unikalne hasło. Od teraz może cieszyć się obrazem z kamery gdziekolwiek by nie był - wakacje, wyjazd służbowy czy odpoczynek na działce.
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Wysoka odporność

Dzięki obudowie kamery która powstała w oparciu o normę szczelności IP66 - oznacza to że jest w pełni przystosowana do warunków pogodowych. Dzięki temu kamera staje się wszechstronna i można ją zamontować zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Odporna na wysokie i niskie temperatury czy duże opady deszczu lub burzę.

Dwukierunkowe audio

Dzięki wbudowaniu głośnika i mikrofonu w kamerze jesteśmy w stanie (dzięki aplikacji) nasłuchiwać otoczenia kamery i rozmawiać z osobami, które znajdują się blisko urządzenia! Idealnie sprawdzi się jako niańka czy kontrola rodzicielska dla dziecka. Nie musimy być blisko urządzenia żeby kontrolować najbliższe otoczenie.

Kamera jako system alarmowy

W kamerze istnieje możliwość ustawienia powiadomień alarmowych opartych na wykryciu ruchu w pomieszczeniu, aplikacja powiadomi nas jeżeli podczas naszej nieobecności w domu wykryje intruza, zostanie on nagrany na karcie micro SD kamery lub w chmurze można go też spłoszyć korzystając z wbudowanego do kamery głośnika

W komplecie są wszystkie niezbędne akcesoria aby od ręki uruchomić kamerę oraz drukowana polska instrukcja wyjaśniająca jak szybko skonfigurować kamerę. Najnowszą aplikację IPC360 można pobrać i zainstalować na smartfonie korzystając z Google Play.

SPECYFIKACJE:

Przetwornik obrazu

1/2,7" CMOS

Rozdzielczość

1920x1080 @ 15kl./s

Obiektyw

Stałoogniskowy 3,6 mm

Kompresja

H.264

Zasięg podczerwieni

25m

Kąt widzenia (poziom)

60°

Kąt widzenia (pion)

38°

Podczerwień

Podwójny filtr, IR-CUT - 36 diód

Pamięć zewnętrzna

slot kart MicroSD do 128GB

Wykrywanie ruchu

Tak

Powiadomienia alarmowe

Tak - aplikacja mobilna

Podgląd zdalny

Aplikacja mobilna - IPC360

Protokoły

TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RSTP, P2P
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