
 

 

Philips
Brezžična nadzorna 
naprava HD In.Sight

Wi-Fi in HD
Širok kot, nočna vidljivost
Za pametni telefon, tablični 
računalnik
Omogoča iVideon

M120E
S pametnim telefonom pazite na dom

S sliko HD in nočno vidljivostjo
Prek pametnega telefona/tabličnega računalnika pazite na dom z brezžično nadzorno 
napravo HD In.Sight. Slika HD in nočna vidljivost omogočata, da dom vidite jasno podnevi 
in ponoči. Nastavitev naprave je enostavna in vas opozarja na gibanje/zvok.

Tudi na poti bodite blizu bližnjim
• Omogočen Wi-Fi omogoča postavitev kjerkoli v vašem domu
• Neomejeno spremljanje v živo z omrežjem Wi-Fi/3G/4G LTE
• Izjemno širok kot leče zagotavlja širše vidno polje
• Aplikacija InSightHD je na voljo v trgovinah Apple store in Google Play
• Način nočne vidljivosti za ogled v temi

Opozorila in obvestila odpravljajo vse skrbi
• Ko naprava zazna gibanje/zvok, pošlje obvestilo v telefon
• Pritisni za govorjenje prek pametnega telefona/tabličnega računalnika
• Nadzorne naprave delite z drugimi uporabniki pametnih telefonov/tabličnih računalnikov
• Izbirno snemanje videoposnetkov v oblak ob zaznanem zvoku/gibanju

Preprosto, varno in zanesljivo
• Enostavna namestitev nadzorne naprave s kodo QR
• Šifriranje videoposnetka za varno povezavo
• Omogoča iVideon, vodilno podjetje za rešitve posnetkov v oblaku



 Omogočen Wi-Fi

Brezžična nadzorna naprava In.Sight podpira 
povezavo Wi-Fi in prek brezžičnega domačega 
omrežja pretaka sliko in zvok v živo v pametni 
telefon/tablični računalnik. Naprava, ki jo lahko 
namestite kamorkoli.

Način za nočno vidljivost

Infrardeči način za nočno vidljivost vam 
omogoča, da dom nadzorujete tudi v temi. Ko 
se stemni, se na monitorju vklopi infrardeča 
svetloba, ki zajame jasen črno-bel posnetek. 
Način za nočno vidljivost se vklopi in izklopi 
samodejno, lahko pa ga nastavljate tudi ročno.

Leča z izjemno širokim kotom

Philipsova brezžična nadzorna naprava HD 
In.Sight M120 ima 102 stopinji širok kot, ki 
prikaže več prostora na enkrat, zato lahko 
spremljate večjo sliko kot z drugimi nadzornimi 
napravami.

Enostavna namestitev s kodo QR

Namestitev je z aplikacijo In.Sight+ povsem 
enostavna. Aplikacija bo ustvarila kodo QR za 
nastavitve domačega omrežja Wi-Fi. Nadzorna 
naprava pa bo s kodo QR preprosto in hitro 
samodejno vzpostavil povezavo z omrežjem.

Obvestila ob zaznavi gibanja/zvoka

Nemogoče je predvideti, kdaj se bo kaj zgodilo. 
In.Sight omogoča nadzor s prilagodljivo 
funkcijo za zaznavanje gibanja in zvoka. Ko 
zazna zvok ali gibanje, prejmete samodejno 
obvestilo.

Pritisni za govorjenje
Z nadzorno napravo In.Sight lahko nadzorujete 
dom ter celo govorite s svojimi najbližjimi. 
Pritisnite "govor" na pametnem telefonu/
tabličnem računalniku in že se lahko 
pogovarjate. Resnično odličen način za klepet.

Delite z drugimi
Družini in prijateljem omogočite dostop do 
svojih nadzornih naprav, da nadzorujejo vaš 
dom namesto vas. Z aplikacijo In.Sight+ lahko 
delite nadzorne naprave z drugimi uporabniki, 
da lahko tudi oni dostopajo do videoposnetkov 
v živo.
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Objektiv in senzor
• Senzor: HD 720p
• Način ostrenja: Fiksno
• Vidni kot: 102 stopinji
• Razpon ostrenja: 0,8 m do neskončnosti
• Senzor za okoliško svetlobo: Da, dnevni/nočni 

način
• Nočni način: Infrardeči

Kakovost videa
• Pretakanje HD/VGA/QVGA
• Formati: Stiskanje videa H.264
• Izravnava beline: Samodejna izravnava beline
• Osvetlitev: Samodejni nadzor osvetlitve

Značilnosti
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz)
• Zaznavanje gibanja
• Zaznavanje zvoka
• Indikator LED
• Nočna vidljivost
• Podstavek: Nastavljiva smer

Programska oprema
• Ime aplikacije: InSightHD
• Namestitev: prek aplikacije za naprave Android in 

Apple
• Samodejno posodabljanje aplikacije: Da, za naprave 

Android in Apple
• Podprti sistem: Android 2.3 ali novejši, iOS6 ali 

novejši
• Združljivo z iPad: iPad 2 in novejši
• Združljivost s telefoni iPhone: iPhone 4S in novejši
• Združljivost s predvajalniki iPod: iPod Touch 

4. generacije in novejši
• Združljivost s telefonom Android: Philips 

priporoča telefone z zmogljivostjo telefona 
Samsung Galaxy S3 ali zmogljivejše

Priloženi pribor
• Napajalni adapter USB: 1
• Kabel USB: Da, 3 m
• Stenski nosilec
• Vijaki/stenski vložki: 2
• Vodnik za hiter začetek

Vhod in izhod
• Mikrofon: Visokoobčutljiv, Mono
• USB: Vrata Mini-USB
• Zvočnik: Vgrajeno

Dimenzije
• Dimenzije embalaže (Š x V x G): 

158 x 160 x 78 mm
• Dimenzije izdelka (Š x V x G): 65 x 114 x 65 mm
•
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