Irus WiFi IP Camera

#22989

Wi-Fi IP-camera

Wi-Fi IP-camera met nachtzicht om uw huis en dierbaren overal ter wereld te kunnen bewaken

Eigenschappen

• 720 HD-beeldkwaliteit, bewegingsdetectie en nachtzicht
• Bekijk live of opgenomen video op uw smartphone/tablet
• Plaats de camera waar u maar wilt in uw huis en verbind die met
uw Wi-Fi-netwerk
• Ingebouwde luidspreker: praat met mensen via de camera
• Stevige standaard met gaten, zodat deze gemakkelijk aan een
muur of plafond kan worden bevestigd.
• Krijg een melding op uw smartphone/tablet als de camera
beweging detecteert

Wat zit er in de verpakking
• Wi-Fi IP-camera

Systeem vereisten

• Wi-Fi-thuisnetwerk

• Voedingsadapter

• Netvoedingsaansluiting

• Bevestigingsmaterialen

• Smartphone/tablet met: iOS 9+ of Android 4.0+

• Gebruikershandleiding
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Irus WiFi IP Camera
Bekijk live of opgenomen video op uw
smartphone/tablet

Met de Irus IP-camera met wifi kunt u altijd zien wat er in uw
(vakantie)huis, garage of kantoor gebeurt. Via de app op uw
telefoon kunt u een oogje in het zeil houden bij uw huisdier of
kinderen en uw huis bewaken als u op vakantie bent. Met
deze camera zit dit veilige gevoel in uw broekzak!

Slimme camera
Bekijk livebeelden op uw smartphone of tablet en sla deze op
op een micro-SD-kaart in de camera (micro-SD-kaart niet
inbegrepen). Dankzij de bewegingsdetectie kunt u kiezen voor
continue bewaking of alleen bewaking bij beweging. Ontvang
meldingen op uw telefoon of tablet als de camera een
beweging detecteert, zodat u snel kunt ingrijpen als dat nodig
is.

Een optimaal beeld: dag & nacht
Dankzij de 720 HD-beeldkwaliteit en infrarood licht bent u
verzekerd van heldere beelden en tot 8 meter zicht in het
donker. Dankzij de ingebouwde luidspreker heeft de camera
ook een communicatieoptie. Via uw telefoon kunt u snel
praten tegen uw kind of een ongenode gast, waar u ook bent.

Eenvoudige installatie
Plaats de camera op elke gewenste plek met de stevige
standaard voor wand- of plafondmontage. Stel de camera in
via de stappen in de gratis meertalige app. U bent binnen no
time online! In deze gratis app kan uw camera worden
toegevoegd aan het Trust Smart Home-platform voor
beveiliging en beheer.
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Irus WiFi IP Camera
ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

118 mm

Width of main product
(in mm)

68.5 mm

Depth of main product
(in mm)

68.5 mm

Total weight

99 g

Weight of main unit

99 g

Power adapter included True

Power adapter output
current

2A

Power adapter output
power

2.5 W

Power adapter output
voltage

5V

Input frequency

50 Hz

Input voltage

230 V

Double isolation

Double

Mains plug grounded

True

Power cable length

150 cm

Power source

Wall socket

POWER ADAPTER

MAINS SOCKET

NON-HORIZONTAL SURFACE
Mounting materials
included

Screws

INPUT
Power plug type

EU

WIFI
WiFi frequencies
supported

2.4 GHz

IMAGING
Lens material

Glass

Lens angle

90 degrees

Sensor resolution

1280*720

Max Framerate

25 fps

Face tracking

False

Focus type

Fixed focus

Face recognition

False

Motion detection

True

Night vision

True

Night vision range

8m

Detection grid

False

Talk back

True

Input voltage of main
device

230 V

ELECTRONIC
Input frequency of main 50 Hz
device

CONNECTIVITY
Cables included

Power adapter

Connector type

Micro-USB

Wireless protocols

WiFi

Wireless range

10 m
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Irus WiFi IP Camera
SENSOR
Sensor type

Motion

AUDIO
Built-in microphone

True

FEATURES
Software included

False

POWER
Wireless transmission
power (dBM)

15 dBM

CONTROL
Indicators

Power
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