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Kamera RTX SmartCam IP
WiFi P2P Tuya Alexa Google
Cena

189,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

SmartCam Ai20

Opis produktu

RTX SmartCam Ai20
Inteligentna kamera IP Wi-Fi P2P Full HD
Obraz w jakości Full HD 2MPx
Rejestracja na karcie microSD do 64GB
Obrót w poziomie 355st i w pionie 110st
Detekcja ruchu z powiadomieniem
Podgląd zdalny za pomocą aplikacji na smartfonie
Widoczność w nocy do 8 metrów
Bezprzewodowa łączność Wi-Fi 2,4GHz
Darmowa aplikacja Tuya Smart dla Android oraz iOS
Łatwa instalacja i obsługa
Współpraca z systemem Google Home oraz Amazon Alexa

Inteligentny dom w Twoim ręku!
Urządzenie współpracuje z Tuya Smart Life - najpopularniejszą aplikacją dla urządzeń IoT (internetu rzeczy)
integracja ponad 11000 różnych urządzeń
30 kategorii (sterowanie, klimatyzacja, monitoring, etc.)
10000 producentów urządzeń inteligentnych
codziennie rozwijana o nowe funkcje i obsługiwane urządzenia
dostępna darmowo dla Android i iOS

Dedykowana aplikacja Tuya Smart Life
- łatwa instalacja i bezproblemowa obsługa
Gdziekolwiek jesteś, możesz podejrzeć i podsłuchać co dzieję się w
miejscu gdzie podłączyłeś kamerę!
brak konieczności posiadania stałego łącza
brak konieczności posiadania DDNS
bez konieczności konfiguracji portów
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działa z internetem mobilnym
połączenie P2P bez jakichkolwiek dodatkowych opłat

Funkcja na rejestracji na karcie microSD
Kamera może nagrywać po detekcji ruchu w ramach harmonogramu
obsługa kart microSD do 64GB
rejestracja obrazu i dźwięku

Zdalne odtwarzanie zapisanych filmów
Możesz sprawdzić co się nagrało bez konieczności wyjmowania karty
odtwarzanie z aplikacji na smartfonie
automatyczne nadpisywanie po przepełnieniu karty

Dwukierunkowa komunikacja dźwiękowa
Za pomocą aplikacji na smartfonie można mówić i słuchać dźwięku z otoczenia kamery
wbudowany czuły mikrofon
wbudowany miniaturowy głośnik

Zdalne sterowanie obrotem w poziomie i w
pionie, super obraz w rozdzielczości Full HD
Funkcja obrotu kamery sterowana z aplikacji
355stopni w poziomie, 110stppni w pionie
Obraz jakości Full HD w rozdzielczości 1920x540pt

Powiadomienie o detekcji ruchu bezpośrednio
na smartfon
Aplikacja obsługuje powiadomienia "push"
powiadomienie dźwiękowe
automatyczny zapis obrazu na karcie
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Automatyczne podświetlanie podczerwienią
Jeśli poziom światła jest niedostateczny załączane są diody IR
sensor światła
6 diód IR
automatyczny filtr podczerwieni IR-cut
doświetlenie w nocy do 8m

Łatwa instalacja w kilku krokach
1. Pobierz aplikację Tuya lub Smart Life
2. Zarejestruj swoje konto
3. Wciśnij "Dodaj urządzenie"
4. Wciśnij i przytrzymaj ok 7 s przycisk RESET na kamerze
5. Potwierdź w aplikacji miganie diody kamery
6. Podaj hasło do sieci WiFi, z którą jest połączony Twój smartfon
7. Kamera w ciągu kilkunastu sekund zostanie dodana do aplikacji

Specyfikacja techniczna:
Sensor obrazu: CMOS
Czułość: 0,5LUX
Rozdzielczość: 1920x540pt
Szerokość obiektywu: 72st
Kąt obrotu: 355st(H) 110st (V)
Kompresja: H.264
Maks. ilość klatek/sek:25
Widoczność w ciemności: do 8m (6x IR)
Komunikacja dwukierunkowa: Half Duplex
Wbudowany głośnik: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Komunikacja WiFi: 2,4GHx b/g/n
Obsługa kart SD: Tak, microSD do 64GB (brak w zestawie)
Doświetlenie w nocy: Tak, do 10 metrów, 8diód IR
Wymiary: 90mm x 70mm
Temperatura pracy: 0-60st.C
Pobór mocy: max 2W
Zasilanie: 5V (zasilacz w zestawie)

W komplecie jest wszystko czego potrzebujesz
do działania
Zawartość zestawu:
Kamera RTX SmartCam
Przewód USB-microUSB
Zasilacz wtyczkowy
Instrukcja
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