Irus WiFi IP Camera

#22989

Câmara IP WiFi

Câmara IP WiFi com visão noturna para monitorizar a sua casa e os seus entes queridos em qualquer parte do mundo

Características principais

• Qualidade da imagem HD de 720 HD, deteção de movimentos e
visão noturna
• Veja imagens gravadas ou em direto no seu smartphone/tablet
• Coloque a câmara em qualquer ponto da casa; liga-se à sua rede
WiFi
• Altifalante integrado: fale com as pessoas através da câmara
• Suporte robusto com furos de montagem para facilitar a
colocação na parede ou no teto.
• Receba notificações no seu smartphone/tablet quando a câmara
deteta movimento

O que está na caixa
• Câmara IP WiFi

Requisitos de sistema
• Rede WiFi doméstica

• Transformador

• Ligação à rede elétrica

• Material de montagem

• Smartphone/tablet com: iOS 9+ ou Android 4.0+

• Manual do utilizador

Data de publicação: : 11-07-2019
© 2019 Trust. Todos os direitos reservados.
Todos os nomes de marcas são marcas registradas de seus respectivos proprietários.
As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Número do artigo: 22989
URL: www.trust.com/22989
Código EAN: 8713439229899
Imagens de alta resolução: www.trust.com/22989/materials

Irus WiFi IP Camera
Watch live or recorded video on your
smartphone/tablet

With the Irus Wi-Fi IP camera, you are always up-to-date on
what is going on in your (holiday) home, garage or office. Via
the app on your phone, you can keep an eye on your pet,
children or check your home when you’re away on holiday for
a longer period of time. With this camera, that feeling of
security is in the pocket!

Smart camera
Take a look at live imaging on your smartphone or tablet and
save it on a micro-SD card in the camera (micro-SD card not
included). Thanks to the motion detection, you can choose to
record continuously or only when movement is detected.
Receive notifications on your phone or tablet when the
camera detects movement so you can step in quickly when
needed.

An optimal image: day & night
Thanks to the 720 HD image quality and infrared light, you are
ensured of clear images and a sight of up to 8 meters at night.
The camera also has a communication option thanks to the
built-in speaker. Pacify a child or warn an unwanted visitor
quickly through your phone, no matter what your location is.

Easy installation
Install the camera anywhere in your home with the sturdy
stand for easy wall or ceiling placement. Set the camera to
your preferences by following the steps in the free
multilingual app. You’re online in no-time! The camera can be
added as part of your Trust Smart Home security and control
platform through the same free app.
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Irus WiFi IP Camera
GERAL
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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