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Smart EYE 100 IP Cam

EAN: 5907115002729

Pakowanie zbiorcze: xx szt.

• Kamera IP Wi-Fi
• Do użytku we wnętrzach budynków
• Niewielkie rozmiary
• Stylowy i praktyczny design
• Jakość rejestrowanego obrazu HD 720p
• 12 diod LED, doświetlenie 8m
• Wbudowany mikrofon i głośnik
• Łatwa w użyciu dzięki aplikacji mobilnej
• Przesyła obraz wprost do Twojego 

smartfona lub tabletu
• Powiadomienia w przypadku wykrycia ruchu

Niewielka, bardzo praktyczna i gustowna kamera do 
zastosowań wewnątrz budynków. Dzięki wyjątkowo 
przemyślanej konstrukcji można ją zamontować w praktycznie 
każdym miejscu i do każdego podłoża. Chroń tych, których 
kochasz najbardziej! Dzięki wbudowanemu mikrofonowi 
usłysz płacz dziecka. Dzięki wbudowanemu głośnikowi 
powstrzymaj malucha przed ściągnięciem ze stołu serwisu 
do kawy. Doświetl ciemne pomieszczenie wbudowanym 
światłem LED i miej wszystko na oku w doskonałej jakości 
obrazu HD wprost na swoim telefonie lub tablecie.

• Main chipset: Hisilicon 32Bit RSIC Embedded Processor
• Sensor: 1/4” CMOS
• Memory: 64Mb, FLASH: 16Mb
• Video resolutions: 1280x720, 640x352, 320x176
• Frame rate: 50Hz: 1~20fps, 60Hz: 1~25fps
• Image adjustment: hue, brightness, 

contrast, saturation, sharpness
• Motion detection: 1 detection area for 

mobile, 4 detection areas for PC
• Alarm notification: Push for iOS/Android app; 

Upload pictures to email address; Upload alarm 
records to memory card and FTP server

• LUX: 0.4 Lux/F1.6
• Lens: 3.6mm 75° viewing angle, 3X digital zoom
• Night vision: 12pcs LED lights, IR distance 8m
• Two way audio: Speaker: 1W, 8Ω; Microphone: -52dB
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 150Mbps transmission rate max
• MicroSD: max 64GB
• Video format: AVI
• Video codec: h.264
• Power: DC5V 1A USB 50/60Hz
• Temperature: -10~50°C
• Humidity: 10%~90% RH
• Dimensions: 76*76*33mm (L*W*H)
• Weight (net): 65g

aplikacja systemu Ferguson SmartHome

samodzielna aplikacja

Stanowi element systemu Ferguson SmartHome. Może być używana samodzielnie.
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