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IR LED’lere sahip DIGITUS® Plug&View OptiVision’nın 2 mega piksel
CMOS sensör yüksek kaliteli görüntü sağlar. Gündüz ve gece net video
çözünürlüğüne ulaşmak artık bir sorun değil. Kamera, küçük ve
kompakt bir tasarıma sahiptir ve 32 GB’a kadar microSD kartları
destekler. Çocuğunuzun odasını veya gün boyunca yalnız kalan evcil
hayvanınızı görüntülemek – OptiVision size güvenli bir his verir.
Kameranın güçlü hareket algılaması, zamanlı bir otomatik kayıt sağlar
ve resimleri FTP sunucusu ya da Google Drive’da depolar. "Hareket
algılama" modu, yeni kaydedilen kliplerin akıllı telefonunuz ya da
tablet bilgisayarınızda bilgilendirir. DIGITUS® Plug&View teknolojisi ile
OptiVision’ınızın kurulumu 3 kolay adımda yapılır. Her şey sadece
DIGITUS® Plug&View ile çalışır.

Kolay montajlı ve 2 mega piksel yüksek çözünürlüklü kablosuz
Plug&View IP kameranız

• 2 mega piksel Video çözünürlüğü (UXGA 1600 x 1200, HD720 1280
x 720)

• H.264 sıkıştırma formatı sayesinde düşük gecikme ve düşük ağ
yükü sağlayan video akışı

• iOS ve Android işletim sistemine sahip cihazları destekleyen, güçlü
mobil izleme sistemi

• Rahatça transfer yapabilmeyi sağlamak için en yeni 11n
standartlarında kablosuz LAN

• Yaygın tarayıcılara uygun
• P2P desteği ve Karekod Tarama ile birlikte basit ve hızlı kurulum
• Gündüz&Gece izleme özelliğini destekleyebilmek amacıyla IR

LED'ler ve IR kesme filtresiyle donatılmıştır

• LAN hızı: 10/100Base-TX Ethernet
• HD720 çözünürlükte 25 fps'e (saniyede kare sayısı), UXGA

çözünürlükte 15 fps'e kadar destekler
• 2 yollu sesi destekler
• 32 GB’a kadar MikroSD kartları destekler
• Güçlü hareket algılama yetkinliği – E-Mail/FTP sunucusu

tarafından (hareketli) görüntülerin otomatik olarak alınması ve
kaydedilmesi

• Çalışma sıcaklığı: 0 °C ile 40 °C arası
• Güç Kaynağı (±%10): DC5V / 1,5A
• Boyutlar (mm): 48(U) x 85(G) x 110(Y)
• Akıllı telefonlar ve tabletler için DIGITUS® Plug&View

uygulamasını destekler
• Lens: F2.0/2,8 mm
• Yatay görüntü açısı: 88°
• Minimum İnternet bağlantı hızı: DSL 1000 (1024 kBit indirme/384

kBit yükleme)
• Minimum akıllı telefon erişimi: 3G ağ bağlantısı

Package contents

• IP kamera
• Bağlantı kablosu
• Montaj seti
• Montaj seti
• Ürün destek CD-ROM
• Güç adaptörü

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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