Information Technology Solutions

Wi-Fi otočná IP kamera HD 720P – TUYA, Android/iOS, IFTTT
MODEL: AS-23AI
Kamera je určena do všech místností, kde je
požadováno střežení pomocí videozáznamu.
Kamera musí mít připojení k Internetu
pomocí WiFi .

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-23AI

Kamera umí pracovat samostatně, ovládání
pomocí mobilního telefonu (aplikace pro
Android, iOS), stačí jen stáhnout aplikaci k IP
kameře.
Podpora aplikace "TUYA SMART" nebo
aplikace "SMART LIVE-SMART LIVING", s
podporou v českém jazyce.
Sledování online videa přímo na mobilním
telefonu v aplikaci . Automatická detekce
pohybu a auto-nahrávání, při detekci pohybu
vás kamera informuje na Váš mobilní telefon
přes aplikaci a začne automatické nahrávání
na MicroSD kartu.
Pomocí aplikace uživatel provádí otáčení
kamery ve všech směrech, je možné nahrávat,
fotografovat, odposlouchávat, mluvit.

AS-23AI je nejnovější bezpečnostní IP kamera s mnoha
užitečnými vlastnostmi a funkcemi. Kromě vysokého
rozlišení 720p, čili HD, je součástí kamery i podpora
bezdrátové technologie Wi-Fi, takže se ke kameře
můžete snadno a rychle připojit kdekoliv přes internet
nebo prostřednictvím mobilního zařízení. S touto
kamerou máte vždy plně pod kontrolou opravdu velký
prostor díky pohotově a citlivě reagujícímu ovládání
otáčení/naklánění. Úhel otáčení pro horizontální
sledování je 330° a pro vertikální sledování 120°.
Vysokou kvalitu obrazu zaručuje 3,6 mm objektiv a 1/4
MPx CMOS senzor. Kamera je schopna streamovat
video v rozlišení 1280 X 720p při snímkovací frekvenci
30 fps, a díky tomu bude záznam naprosto plynulý.

Pro více informací prosím
kontaktujte naší technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.smarttuya.cz

WiFi IP kamera podporuje detekci pohybu ve více
oblastech, což umožňuje opravdu efektivní
monitoring. Po detekci pohybu zašle kamera na Váš
mobilní telefon upozornění o narušení daného
prostoru pomocí chytré aplikace, která je dostupná
pro chytrá zařízení s iOS a Android a dále kamera
nahraje video na micro SD kartu, pro kterou je na
kameře zabudovaný slot (Podpora micro SD karet do
velikosti až 64 GB). Na rozdíl od běžné webkamery je tato
IP kamera samostatný systém, který, aniž by musel
být
připojen
k
počítači, umí
přenášet
a
také zaznamenávat na paměťovou kartu velmi kvalitní
obraz a zároveň umožňuje sledovat a ovládat vaši
kameru
přes
aplikaci
pro iPhone,
iPad
či
Android zařízení.

Vestavěný motorický rotátor, který umožňuje
softwarově naklánět kameru dvěma směry:
horizontálně 330° a vertikálně 120°, tichý chod
motoru.
Slot na SD kartu pro nahrávání.
Obousměrná zvuková komunikace s
vestavěným reproduktorem a mikrofonem.
Vestavěný mikrofon pro záznam a přenos
živého zvuku.

 Podpora 802.11b/g WIFI

Chytrá mobilní aplikace "TUYA SMART" nebo
protokolu
pro bezdrátové
"SMART
LIVE-SMART
LIVING"připojení
umožňuje
ovládání
a
kontrolu
nad
domácností
 8 IR LED pro nočníVaší
přísvit
na
odkudkoliv na světě pouze za pomoci internetu a
vzdálenost
do
10
metrů.
Vašeho mobilního telefonu. Nepotřebujete žádnou
řídící
nebo
"bránu". Každé
zařízeníamá v
 jednotku
Podpora
sledování
záznamu
sobě
všechny potřebné komponenty pro
ovládánís kamery
z mobilních
komunikaci
Vaším mobilním
telefonem přes
internet
(cloud).
Aplikace
je
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v
telefonů, tablet apod.
českém jazyce.

 Součástí balení je praktický
na zeď,
strop má
Pronastavitelný
obousměrnoudržák
hlasovou
komunikaci
2cestné
audio, tedy reproduktor i vestavěný
apod.
mikrofon. Záznam videa probíhá rychlostí 30
snímků
za sekundu,
a tak bude
záznam naprosto
 Bohaté
možnosti
nastavení
plynulý. Tato IP kamera disponuje unikátním
obrazu
a
dalších
funkcí
kamery.
nočním viděním s automatickým přizpůsobením
světlosti.
WiFi IP zpracování
kamera obsahuje
8 ks IR LED
 Kvalitní
a líbivý
přisvícení,
které
umožňuje
nepřetržité
design.
monitorování i v noci. Osvětlení s dosahem až
10 metrů umožňuje sledovat vše, co je pro vás
podstatné.

TECHNICKÉ PARAMETRY

SYSTÉM

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-23AI

VIDEO

Operační systém

Linux OS

Procesor:

Mikroprocesor Hi3518E

Optika:

3,6mm@F1,2/60°

Detekce pohybu:

podporuje detekci pohybu a automatické nahrávání

Vnitřní paměť:

Ne

Slot pro paměťovou kartu:

Ano, microSD, max. 64GB

Video komprese:

H.264

Rozlišení:

720p (1280x720)

Počet snímků:

25 nebo 30 fps (frekvence snímání)

Senzor:

1/4" 720p CMOS senzor

Noční vidění:

IR filtr, 8 ks LED přisvícení, dosah 5-10m

Úhly otáčení:

horizontálně 330°,vertikálně 120°

Audio formát:

G.711A

Dual-Way-Audio:

podporováno

Audio vstup:

zabudovaný mikrofon -32dB,

WiFi:

podporuje IEEE 802.11 b/g/n

Protokol:

TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, UpnP, RTSP, P2P,...

Napájecí napětí:

DC 5V 2A

Použití:

vnitřní

PTZ ovládání

ano, horizontámí a vertikální pohyb

Vzdálené ovládání kamery:

ano

Obousměrný přenos zvuku:

ano

AUDIO

SÍŤ

Webové administrační rozhraní: ne

OSTATNÍ

Provozní teplota:

0°C až 55°C

Provozní vlhkost:

5% ~ 90%

Rozměry (d x š x v):

86 * 86 * 100 mm

Instalace:

Montážní držák

Pro více informací prosím
kontaktujte naší technickou
poradnu nebo navštivte naše
webové stránky:

www.smarttuya.cz

Provozovatel internetového obchodu
Majdalena 100
378 03 Majdalena
Tel: 605 946 699
e-mail: smarttuya@seznam..cz

