Information Technology Solutions

2.0Mpx Wi-Fi venkovní IP kamera s obousměrnou hlasovou komunikací
MODEL: AS-QJ06
2.0 MPx HD venkovní WiFi IP kamera
WiFi připojení pro snadné umístění a rozšířené
možnosti správy / Bezdrátový modul WiFi
kompatibilní se standardy 802.11 b/g/n./

SPECIFIKACE PRODUKTU

Model : AS-QJ06

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 autonahrávání, při detekci pohybu vás kamera
informuje na Váš mobilní telefon přes
aplikaci a začne automatické nahrávání na
MicroSD kartu.
Tato venkovní IP kamera se může pyšnit mnoha
užitečnými vlastnostmi a funkcemi, a především
robustním provedením, odpovídajícím standardu IP66,
což zařízení činí odolným proti povětrnostnostním
vlivům (stříkající voda, prach, sníh, mráz a ÚV záření).
Kromě vysokého rozlišení 1080p, čili FULL HD, je
součástí kamery i podpora bezdrátové technologie WiFi, takže se ke kameře můžete snadno a rychle připojit
kdekoliv přes internet nebo prostřednictvím mobilního
zařízení.
Pro přenos obrazu je použit kompresní kodek H.264,
který zaručuje vynikající kvalitu obrazu při minimálním
průtoku dat. Vysokou kvalitu obrazu zaručuje 2.0 MPx
CMOS senzor. Kamera je schopna streamovat video ve
vysokém FULL HD rozlišení 1920 X 1080p 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

Kamera podporuje detekci pohybu ve více
oblastech, což umožňuje opravdu efektivní
monitoring. Po detekci pohybu zašle kamera
upozornění na Váš mobilní telefon pomocí chytré
aplikace 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.
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TECHNICKÉ PARAMETRY

SYSTÉM
SPECIFIKACE PRODUKTU

Počet pixelů:

2.0 Mega Pixel

Senzor:

1/2.7" CMOS 2235 HD sensor

Čip:

Realtek3903+2235

Objektiv:

3,6 mm 2MP Lens

IR noční přísvit (dosah):

20 metrů

Režimy den/noc:

Automaticky pomocí IR CUT

Úhel snímání:

90°

Detekce pohybu:

podporuje detekci pohybu s možnosti automatického
nahrávání videa

Vnitřní paměť:

Ne

Slot pro paměťovou kartu:

ANO, max 64 GB

Video komprese:

H.264 / AVC

Rozlišení:

Main Stream:1920×1080;
Sub stream:320×240

Počet snímků:

30 fps (frekvence snímání)

Senzor:

2.0 Megapixel CMOS Image Sensor (Progressive
Scan)

Noční vidění:

IR filtr, LED přisvícení, dosah až 20 m

Minimální osvětlení:

Den: 0,1 LUX (IR LED off) / Noc: 0,01 LUX (IR LED
on)

WiFi standard:

Ano, podporuje 802.11b/g/n 2,4GHz

P2P

Ano- mobilní a PC aplikace

Napájecí napětí:

DC 12V 1A

PTZ ovládání

Ne

Obousměrný přenos zvuku:

Ano (zabudovaný mikrofon a reproduktor)

Vzdálené ovládání kamery:

Ano

Mobilní dohled Android:

Mobilní aplikace pro telefony a tablety systému
Android (aplikace Yoosee)

Mobilní dohled iPhone:

Mobilní aplikace pro telefony a tablety systému
IPhone (aplikace Yoosee)

Použití:

Venkovní i vnitřní

Provozní teplota:

-25°C až +60°C

Provozní vlhkost:

Méně než 95%

Barva:

Bílá, černá

Instalace:

Montážní držák

Kryt kamery:

voděodolný, IP 66

Model : AS-QJ06
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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

