
 DIGITUS® Plug&View OptiView

DN-16027
EAN 4016032324355

DIGITUS Plug&View OptiVision 2MP H.264 IP 11N  Day & Night
Cube camera

O sensor CMOS de 2 megapixéis do DIGITUS® Plug&View OptiVision
com LEDs IR fornece imagens de alta qualidade. Adquirir uma
resolução de vídeo nítida já não é um problema. A câmara possui um
design pequeno e compacto e suporta cartões microSD de até 32 GB.
Monitorizar o quarto do seu filho ou os seus animais de estimação
que ficam sozinhos em casa durante o dia – o OptiVision transmite-lhe
uma sensação de segurança. A detecção de movimento poderosa da
câmara permite uma gravação automática e em tempo real e
armazena as imagens no servidor FTP ou no Google Drive. O modo de
"detecção de movimento" notifica-o no seu smartphone ou tablet
sobre novos clipes guardados. Com a tecnologia DIGITUS® Plug&View,
a instalação da sua OptiVision é executada em 3 passos fáceis. Tudo
funciona com a DIGITUS® Plug&View.

A sua câmara IP Plug&View IP sem fios com instalação simples e
alta resolução de 2 megapixéis

• Resolução de vídeo 2 megapixeis (UXGA 1600 x 1200, HD720 1280
x 720)

• Transmissão de vídeo com latência baixa e formato de compressão
H.264

• Vigilância portátil resistente que suporta dispositivos iOS e Android
• LAN sem fios em conformidade com o padrão 11n mais recente

para uma transmissão fluente de imagem
• Adequado para os motores de busca mais usuais
• Instalação simples e fácil com suporte P2P e leitura do código QR

• LEDs-IR e IR-Cut-Filter incluídos destinados a vigilância de dia e de
noite

• Velocidade LAN: 10/100Base-TX Ethernet
• Suporta velocidade de imagem de vídeo até 25 fps (imagem por

segundo) a HD720 e 15 fps a UXGA
• Suporta áudio de 2 vias
• Suporta cartão Micro SD com até 32 GB
• Detecção avançada de movimento, gravação e registo de eventos

através de e-mail/FTP/Google Drive
• Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
• Fonte de Alimentação (±10%): DC5V/ 1,5A
• Dimensões (mm): 48(C)x 85(L)x110(A)
• Suporta a aplicação Plug&View DIGITUS® para Smartphones e

Tablets
• Lentes: F2.0/2,8mm
• Ângulo de visualização horizontal: 88°
• Requisito mínimo de Internet: DSL 1000 (Transferência 1024 kBit

/Carregamento 384 kBit)
• Requisito mínimo de acesso para smartphone: Ligação à rede 3G

Package contents

• Câmara IP
• Câmara IP
• Cabo Patch
• Conjunto de montagem
• Suporte de produto CD-ROM
• Adaptador de corrente

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 18 12.43 42.00 53.00 56.00 124,656.00

Packaging Unit Inside 1 0.69 17.00 20.00 13.00 4,420.00

Packaging Unit Single 1 0.69 17.00 20.00 13.00 4,420.00

Net single without Packaging 1 0.19 4.80 8.50 11.00 0.00
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