
Çözünürlük 

Sıkıştırma Tipi 

Kablosuz WiFi 

SD Kart (Hafıza) 

Mobil Cihaz Tipi. 

Onvif 

IP Filtreleme 

Ağ Kopunca Kayıt 

Kullanıcı Sayısı 

Bant Genişliği 

Çalış.Sıcak./Nem 

Besleme 

Boyut 

Ağırlık 

 

: 2Mp 1920x1080 pix. 

: H.265 / H.264 

: Evet 2.4Ghz, 10m 

: Max.128Gb destekler 

: iOS ve Android 

: Evet, tam uyumludur 

: Bazı IP’ler yasaklanır 

: Karta oto. kayıt yapar  

: 1+6 Aynı anda 4 kişi 

: 256 - 2048 Kbps 

: -10º ~ 45º / %95 

: PoE veya 12VDC 

: En: 63, Yük: 117 mm 

: 200 gr. 

 

Sabit IP Gerekmez: Sabit IP veya 

modem ayarı gerekmez, her 

yerden kolaylıkla erişilebilirsiniz. 

Kullanıcı Yetkileri: 1 yönetici + 6 

kullanıcı şifresi tanımlayabilir ve 

farklı yetkilendirmeler yapabilirsiniz. 

Geniş Görüş Açısı: 95º ’lik geniş 

görüş açısı ile her yeri görebilirsiniz, 

hiçbir kör alan kalmaz. 

Zoom Özelliği: Canlı ve kayıt izleme 

sırasında zoom yaparak detayları 

görebilirsiniz. 

Esnek Ayak: İster 

dolap veya masa 

üstüne koyabilir, 

isterseniz duvara 

monte edebilirsiniz. 
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Avantajlarınız 

Her Yerden Erişim: Cep telefonu 

veya bilgisayar üzerinden canlı ve 

kayıtlı görüntüleri her zaman 

izleyebilirsiniz. 

Ses: Mikrofonu ve hoparlörü 

sayesinde hem sevdiklerinizin 

sesini duyabilir hem de onlarla 

konuşabilirsiniz. 

Kayıt Özelliği: İçine hafıza kartı 

takarak görüntüleri kaydedebilir ve 

dilediğinizde tekrar izleyebilirsiniz. 

Kablosuz: Kablo çekmeden, 

modeminize yakın bir yere monte 

edebilir, yerini değiştirebilirsiniz. 

Dilerseniz kablolu olarak da 

kullanabilirsiniz. 

Gece Görüşü: İnsan gözünün 

algılamadığı özel Led’leri ile gece 

karanlıkta 10m’ye kadar görüş 

sağlar. Bebek odaları için idealdir. 

Beyaz Işık Aydınlatma: Üzerindeki 

beyaz ışığı cep telefonundan açıp 

kapatabilir, böylelikle ortamı 

aydınlatabilir veya uyarabilirsiniz. 

Siren Özelliği: Acil bir durumda 

sireni uzaktan çaldırabilir, çevreyi 

sesli olarak uyarabilirsiniz. 

İnsan Algılama Özelliği: Özel PIR 

sensörü ile sadece insan hareketini 

algılayarak alarm verebilir, beyaz 

ışık yakabilir ve kayıt başlatabilir. 

Alarm: Kameranıza harici sensör 

bağlayarak alarm vermesini veya 

kayıt başlatmasını sağlayabilirsiniz. 

Teknik Özellikler 

Çocuklarınız Hep Kontrolünüzde 

En değerli varlığınızın neler 

yaptığını Dünya’nın her yerinden 

görün, onunla karşılıklı konuşun. 
 

 

Büyükleriniz Yalnız Değil 

Onları merak etmeyin. Siz işinizi 

yaparken, nasıl olduklarını cep 

telefonunuzdan anında öğrenin. 

 

 

Eviniz İçin İdeal 

Dünya’nın her yerinden evinize 

anında ulaşabilir, güvende olmanın 

keyfini yaşarsınız. 

 

 

İş Yeriniz İçin Pratik Çözüm 

İş yerinizde olmasanız bile, neler 

olup bittiğini anında görebilir, 

kayıtları izleyebilirsiniz. 

 

 

Kablosuz 

SD Karta 

    Kayıt 

Sesli 

Not: SD hafıza kartı ürüne dahil değildir. 

Beyaz 

Işık 

PIR 

Dedektör 


