
A22
Kamera Wi-Fi, 1080P
A22 daje możliwość monitoringu na żywo w rozdzielczości 
1080p. Z obrotem poziomie 0°~355° i  -5°~90° w pionie 
każdy kąt Twojego domu jest w zasięgu wzroku a dwuki-
erunkowa komunikacja audio pozwala na bliski kontakt  
z rodziną. Detekcja ruchu w czasie rzeczywistym oraz 
natychmiastowe powiadomienie sprawi, że nie będziesz 
martwił się tym, że nie wiesz, co dzieje się w domu  
kiedykolwiek, gdziekolwiek. 

Zobacz więcej niż dla 720P   
1080P HD Video

Pokrycie dookoła bez niewidocznych 
punktów

Obrót w poziomie 355°, 
obrót w pionie 90° Znakomity widok w nocy. 

Poczuj się bezpiecznie nawet 
w kompletnej ciemności. 

Zabezpieczenie 24/7

Łatwa komunikacja z rodziną 
lub zwierzętami w domu

Dwukierunkowa rozmowa
Otrzymasz natychmiastowe 
powiadomienie, jeśli jesteś poza obiektem

Powiadomienie o alarmie
Zarządzanie w chmurze 
dla ułatwienia monitorowania

Aplikacja Easy4ip 

Karta do 64GB dla lokalnej rejestracji
Miejsce na kartę microSD

Pozostań w łączności z tym, co jest Ci bliskie

Z Easy4ip w zasięgu Internetu masz dostęp do tego,  
co jest Ci bliskie. Możesz nagrywać w chmurze  
w trybie ciągłym lub z detekcji ruchu oraz odtwarzać 
kiedykolwiek, gdziekolwiek. 
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Kamera
1/ 2,7” 2 Megapixel progresywny CMOS
2 Mpx (1920 x 1080)
Podświetlenie nocne: 10 m 
Stały obiektyw 3,6 mm 
Kąty widzenia: 90°(H), 48°(V), 108°(D)
Obrót w poziomie 0~355°, obrót w pionie -5~90°

Video & Audio
Kompresja video: H.264
Do 15 klatek na sekundę
8x cyfrowy zoom
Dwukierunkowa łączność audio

Zarządzanie
Detekcja ruchu
Konfigurowanie pola zasięgu

- 1x kamera
- 1x skrócona Instrukcja
- 1x zasilacz
- 1x kabel USB

- 1x komplet śrub
- 1x szkic do szybkiego montażu
- 1x mapa pozycji instalacyjnych

Sieć
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, 50 m w otwartej przestrzeni
Aplikacja Easy4ip: iOS, Android

Inne wejścia
Miejsce na kartę microSD (do 64GB)
Wbudowany mikrofon oraz głośnik
Przycisk WPS / reset

Ogólne
Zasilanie: DC 5V2A 
Pobór mocy: <7W
Warunki pracy:  -10°C~+45°C, wilgotność mniej niż 95%RH
Wymiary: 110 × 96 × 104 mm
Waga: 262g 
Certyfikaty: CE, FCC, UL
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Specyfikacja

Zawartość opakowania

Widok z przodu Widok z tyłu

Wbudowany 
mikrofon

Wbudowany 
głośnik

Diody IR

Wskaźnik LED Zasilanie Przycisk WPS/Reset


