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Kam. WLAN DIGITUS® OptiVision

Czujnik CMOS 2 megapiksele w modelu DIGITUS® Plug&View
OptiVision z diodami LED IR zapewnia obrazy wysokiej jakości.
Uzyskanie krystalicznie czystej rozdzielczości wideo w dzień i w nocy
nie jest już problemem. Kamera ma niewielką, zwartą konstrukcję i
obsługuje karty mikro SD do 32 GB. Monitorowanie pokoju
dziecięcego lub zwierząt, które zostały same w ciągu dnia – OptiVision
daje poczucie bezpieczeństwa. Wydajne wykrywanie ruchu przez
kamerę pozwala na precyzyjne automatyczne zapisywanie. Obrazy
przechowywane są na serwerze FTP lub w Google Drive. Tryb
„wykrywania ruchu” powiadamia na smartfonie lub tablecie o nowych
zapisanych klipach. Dzięki technologii DIGITUS® Plug&View instalacja
systemu OptiVision wykonywana jest w 3 prostych krokach. Wszystko
działa z DIGITUS® Plug&View.

Bezprzewodowa kamera sieciowa Plug&View z prostą instalacją i
wysoką rozdzielczością 2 megapiksele

• Rozdzielczość nagrań wideo rzędu 2 megapikseli (UXGA 1600 x
1200, HD720 1280 x 720)

• Streaming wideo z nieznacznym opóźnieniem oraz obciążaniem
sieci z powodu formatu kompresji H.264

• Wysokowydajne urządzenie gwarantujące mobilne wsparcie
nadzoru danych dla urządzeń iOS oraz Android

• Bezprzewodowe połączenie LAN zgodne z najnowszym
standardem 11n zapewnia płynne przesyłanie danych

• Nadaje się do stosowania z popularnymi przeglądarkami
• Łatwa i szybka instalacja oraz obsługa funkcji P2P oraz skanowania

kodów QR
• Diody LED IR oraz FILTR IR-CUT do monitorowania w dzień oraz w

nocy

• Prędkość LAN: 10/100Base-TX Ethernet
• Obsługa do 25 fps (klatek na sekundę) w przypadku HD720 oraz

15 fps w przypadku UXGA
• Obsługuje 2 kanałowy sygnał audio
• Obsługa kart MicroSD o pojemności do 32 GB
• Wysokowydajna detekcja ruchu — automatyczne ustawienie

wyzwalacza i zabezpieczanie (ruchomych) obrazów poprzez
wysyłanie ich na adres e-mail/serwer FTP lub zapisywanie w
pamięci Google Drive

• Temperatura pracy: 0°C ~ 40°C
• Zasilanie (±10%): DC5V / 1,5A
• Wymiary (mm) 48(dług.) x 85(szer.) x 110(wys.)
• Obsługa aplikacji „podłącz i oglądaj” DIGITUS® Plug&View na

smartphony i tablety
• Obiektyw: F2.0/2,8mm
• Poziomy kąt widzenia: 88°
• Minimalne wymagania dotyczące połączenia Internetowego: DSL

1000 (pobieranie 1024 kBit/ wysyłanie 384 kBit)
• Minimalne wymagania dotyczące połączenia Internetowego: DSL

1000 (pobieranie 1024 kBit/ wysyłanie 384 kBit)
• Minimalne wymagania dotyczące dostępu smartphona:

Połączenie z siecią 3G

Zawartość opakowania

• Kamera IP
• Przewód krosowy
• Zestaw montażowy
• Produkt obsługuje CD-ROM
• Zasilacz sieciowy

Logistyka

Liczba
(sztuki)

Waga
(kg)

Głębokość
(cm)

Szerokość
(cm)

Wysokość
(cm)

cm³

Zewnętrzne opakowanie zbiorcze 18 12.43 42.00 53.00 56.00 124,656.00

Opakowanie wewnętrzne 1 0.69 17.00 20.00 13.00 4,420.00

Opakowanie jednostkowe 1 0.69 17.00 20.00 13.00 4,420.00

Netto bez opakowania 1 0.19 4.80 8.50 11.00 0.00
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Więcej zdjęć
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