
Få varningar om inkräktare 
direkt till din smartphone

Emma har identifi erats

Okänt ansikte har upptäckts

INKRÄKTARVARNINGAR

Du får omedelbart en varning om 
en inkräktare upptäcks i ditt hem, 
komplett med videoinspelning 
och bild på personens ansikte.

LARMDETEKTION 

När kameran registrerar ljudet av ett 
larm, till exempel ett inbrottslarm eller en 
brandvarnare, skickas ett meddelande till 
din telefon samtidigt som ett videoklipp 
spelas in.

BEKVÄM INKOPPLING SOM 
GÅR PÅ NÅGRA MINUTER

Sätt upp kameran inomhus, vänd mot 
ingången, koppla in den och hämta 
appen på telefonen. Klart!

Övervakningskamera med 
ansiktsigenkänning för inomhusbruk

welcome



Produktbeskrivning
Övervakningskamera 
med ansiktsigenkänning 
för inomhusbruk
Ett enda hållbart aluminiumskal
Video sensor: 4MP
Upplösning: video Full HD 
1080p
Formatkodning: H.264
Infraröd mörkersyn: 8 m 
Synfält: 130°
8x Digital zoom
Mikrofon
Livestream
Endast för inomhusbruk

Produkt-storlek
45 x 45 x 155 mm 

Strömförsörjning
Behöver anslutas till ett uttag 
med den bifogade strömdap-
tern

Gratis lagring av videoklipp
Lokal lagring på microSD-kort. 
Alternativ för lagring 
på Dropbox eller FTP

Innehåll i kartongen 
1 Welcome
1 microUSB strömadapter
1 microSD-kort (redan 
monterad i kameran)

Krav
Höghastighetsuppkoppling 
till Internet krävs. Minimum 
uppladdning/nedladdningshas-
tighet är 25 Kb/s. Inget stöd 
för o� entliga surfzoner

Anslutningsspecifi kationer
Ethernet RJ-45: 10/100 Mbits
Trådlöst: Wi-Fi 802.11 b/g/n 
(2.4 GHz), Open/WEP/WPA/
WPA2-personal

Säkerhet
Säker bank-nivåkryptering

Gratis App
Ingen prenumerationsavgift
Appen är tillgänglig i App Store 
och Google Play.
Fri tillgång till din kamera online

App-kompatibiliteit
iOS 9 minimum krävs
Android 4.3 minimum krävs
PC & Mac via Webappen 

Webbläsarsöd
Webbappen fi nns tillgänglig för 
de två senaste versionerna av: 
Chrome, Safari, Firefox, Internet 
Explorer.
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Övervakningskamera med 
ansiktsigenkänning för inomhusbruk
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Integritet: Spela 
inte in familjemed-
lemmar

Husdjursavkänning

Infraröd mörkersyn 130 graders synfält Full HD

Spelar bara in 
när det behövs

Direktuppspelning

En mäktig upplevelse

Lokal lagring på micro-
SD-kort. Alternativ för 
lagring på Dropbox 
eller FTP

Hur ser welcome till att hålla 
dina videoklipp privata?

Videoklipp och identifierande information 
lagras endast på kamerans micro SD-kort. 
Ta ur SD-kortet så lämnas ingen identifierande 
information eller videoklipp kvar i kameran.

Gratis lagring av 
videoklipp, ingen 
månadsavgift


