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Nr ref. produktu 

Kod EAN

Użytkowanie 

Wideo

Pole widzenia

Zoom

Noktowizor 

Detekcja ruchu

Dostępność
Kwiecień 2018

Opakowanie
Pudełko kartonowe

Gwarancja 
2 lata

 

  

            
                
                
  
                 
 

                
  

 

    
               
                
     

        

                
           

         
     

      

    

 

   

   

     

  

  

   

      

  

  

  

 

 

 

2401507

3660849508494

Wewnątrz pomieszczeń

Full HD, 1080p 30 klatek na sekundę (zoptymalizone dla smartfonów),

130° (diagonalne) ze stałą ogniskową (60 cm do nieskończoności)

cyfrowy 8x

6m / mechaniczny filtr podczerwieni

5m / zwierzęta domowe (strefowanie)

 

 

 

  

      

 

 

 

  
  

     

       

 

 

 

 

  

     
 

 

 

 

 

  

     
     

 

 

 

 

  

     
     

Wewnętrzna kamera
Ochrona Twojego domu i Twojej prywatności

WEWNĘTRZNA KAMERA W SKRÓCIE

Wewnętrzna kamera jest pierwszym urządzeniem bezpieczeństwa wyposażonym w automatyczną 
przesłonę obiektywu, gwarantującą poszanowanie prywatności użytkownika.
Pozwala Ci zawsze mieć oko na swój dom, słuchać i rozmawiać z ludźmi w nim. Gwarantuje również
skuteczną ochronę domu dzięki czujnikowi ruchu typu Smart i alertom w czasie rzeczywistym.

ZALETY

1.    Twój dom jest chroniony
 

Dzięki czujnikowi ruchu podczerwieni smart Somfy Vision (podczerwień i analiza obrazu), 
otrzymujesz ostrzeżenie na swojego smartfona po detekcji najmniejszego ruchu. Jednym
kliknięciem możesz uzyskać dostęp do swoich zdjęć i dowiedzieć się, co dzieje się w czasie 
rzeczywistym. Jeśli jesteś zajęty, członkowie Twojej rodziny mogą również zostać powiadomieni.
W przypadku włamania przeglądaj i pobieraj nagrania wideo za darmo (10 sekund, dostępne 24 godziny
na dobę).

2.    Twój Twoja prywatność jest szanowana

Po kliknięciu telefonu lub automatycznie, zmotoryzowana przesłona kamery
wewnętrznej otworzy się kiedy wychodzisz z domu i zamknie się po powrocie do
domu. Będziesz miał spokój ducha, wiedząc, że nikt cię nie zobaczy!

3.    Pozostajesz w kontacie ze swoimi bliskimi
Bezpłatna aplikacja ”Somfy Protect” umożliwia oglądanie, słuchanie lub rozmawianie z 
ludźmi w domu w czasie rzeczywistym. Nie umknie Ci żadna rzecz dzięki 
noktowizorowi, podglądowi 1300 i cyfrowemu zoomowi x8
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Audio

Nagrywanie 

Zasilanie 

Zgodna z Wi-Fi

 

Bezpieczeństwo

Aplikacje

Temperatura robocza

Wymiary / Waga

Kompatybilność

Inny

Wewnętrzna kamera
Wbudowany głośnik i mikrofon

• Bezpłatne 10-sekundowe wideo klipy przechowywane dla  
  jedno dniowego jakiegokolwiek wykrytego ruchu.
• Do 7 dni ciągłego nagrywania (opcjonalnie).

Wejście kamery (5V/ 1 ,5A)

•802.11 b/g/n (2,4 GHz)
  Open/WEP/WPA2-Personal/WPA-WPA2 mixed mode 

• Zalecana prędkość wysyłania 500 Kbps

• Bezpieczny transfer interentowy (SSL/TLS z RSA) 
   i zaszyfrowane przechowywanie wideo w chmurze 
   (AES-256)

         
  

 
   

   

      

            
           

 

 

Bezpłatna aplikacja dla iOS 9 i nowszy,
Android 4,4 i nowszy

Pomiędzy 0°C a +45°C

43 x 90 mm / 170 g

Może być stosowana samodzielnie lub jako uzupełnienie systemu 
bezpieczeństwa “Somfy Protect” (Somfy One, Somfy One+, Home 
Alarm) lub Myfox Home  Alarm.
TaHoma
Nest
Amazon Alexa
IFTTT
Google Assistant

Uchwyt naścienny sprzedawany osobno
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nr ref. produktu

Kod EAN

Użytkowanie

Wymiary / Waga

Kompatybilność

 

Dostępność
Dostępny

Opakowanie
Pudełko  kartonowe

Gwarancja
2 lata

   
 

 
                
     

   
             
              

Uchwyt naścienny
Do wewnętrznej kamery Somfy

UCHWYT NAŚCIENNY W SKRÓCIE

Dyskretny i elegancki uchwyt naścienny pozwalający umieścić wewnętrzną kamerę
Somfy wysoko na ścianie. 

ZALETY 

1.     Łatwy do instalacji 
Ten uchwyt umożliwia ustawienie kamery wewnętrznej na ścianie i wybór najlepszego kierunku dzięki 
jego obrotowej głowicy. 

2.      Kompletny zestaw 
Opakowanie zawiera 2-metrowy płaski przedłużacz USB, 15 przezroczystych dwustronnych taśm 
samoprzylepnych do przymocowania przewodu do ściany i zestaw 2 kołków z 2 wkrętami.

     
    

   
            
        

2401496

3660849508609

Wewnątrz pomieszczeń 

70 x 38,3 x 65 mm / 90 g

Wewnętrzna kamera Somfy
Kamera bezpieczeństwa Myfox




