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Mini kamera do ukrycia – WIFI,
z nagrywaniem w nocny IR
Cena

495,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

MZ.105

Opis
Wysokiej jakości mini kamera do ukrycia, to solidna konstrukcja, przystosowana do nagrywania w trudnych warunkach oświetleniowych. Drugim atutem urządzenia jest jego modułowa budowa
ułatwiająca samodzielne ukrycie. Moduł mini kamery z łatwością można zakamuflować w niemal każdym przedmiocie domowego użytku. Idealne będą maskotki, kolumny muzyczne czy
dekoder. Mini kamera do ukrycia posiada obiektyw wypuszczony na taśmie o długości 15 cm., co ułatwia poprawne ustawienie pola widzenia.

Bardzo dobrze sprawdzi się do monitorowania pomieszczeń w porze nocnej. Wbudowane diody IR oświetlą teren wokół kamery w promieniu 5 metrów. Kamera do ukrycia posiada funkcje
WIFI, która umożliwia sterowanie oraz podgląd obrazu na żywo z dowolnego miejsca na świecie. Dane zapisywane są również na karcie pamięci micro SD.

Zaletami mini kamery do ukrycia są są:
- małe wymiary kamery - sam obiektyw ma tylko 9 x 9 x 10;

- kąt widzenia 90° - tak szeroki kąt widzenia pozwala objąć monitoringiem nawet małe pomieszczenia;

- moduł WI-FI – umożliwia sterowanie ustawieniami kamery ze smartfonu oraz podgląd w promieniu około 30 m;

- kamera widzi w nocy – tryb nocny pozwala filmować zdarzenia w całkowitej ciemności z odległości około 5 metrów. Diody 940nm są niw widoczne dla ika ludzkiego;

- zdalny podgląd przez Internet – po skonfigurowaniu urządzenia z ruterem domowym obraz z mini kamery można oglądać z dowolnego miejsca na ziemi;
- detekcja ruchu - po wykryciu ruchu mini rejestrator rozpoczyna nagrywanie, po zaniku ruchu zatrzymuje nagranie. Detekcja pozwala wydłużyć czas pracy urządzenia oraz zarejestrować tylko
ważne zdarzenia, pomijając fragmenty, w których nic się nie działo,
- tryb zdjęć – pozwala na fotografowanie obiektów w dobrej jakości, są czytelne bez zaszumieni;
- znacznik daty i czasu - nagrania mogą być oznaczane stemplem z bieżącą datą i godziną, co jest szczególnie przydatne jeśli materiały mają służyć jako dowód w sprawie,

- zasilanie z gniazdka 230V – kamera szpiegowska jest przystosowaną do stałego zasilania z sieci
elektrycznej;
Podsumowując – mini kamera do ukrycia może służyć jako zestaw do dyskretnej i ciągłej obserwacji pokoju
czy biura. Niewidzialny tryb nocny oraz małe wymiary pozwalają zbierać materiał nie zależnie od pory dnia.
Moduł można również stosować do montażu w przedmiotach codziennego użytku, co czyni go ukrytą kamerą do
ochrony mienia czy bezpieczeństwa osobistego.

Parametry techniczne
Parametry techniczne:
- rozdzielczość wideo: 1920 x 1080 15 kl/s, 640 x 480
- kąt widzenia: 90°
- format wideo: MP4
- rozdzielczość zdjęć: 640 x 360
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Zestaw zawiera:
- kamerę do ukrycia
- kabel USB
- akumulator

- format zdjęć: JPG
- czas zapisu wideo na karcie (32 GB): do 700 h
w 640 x 360 @ 15 kl/s
do 70 h w 1920 x 1080 @ 15 kl/s
- oświetlacz IR: tak, dwie diody 940 nm z czujnikiem
światła
- pamięć: karta microSDHC maks. 128 GB
- wbudowany mikrofon zbiera dźwięk z 5 m
- możliwość ustawienia daty / czasu nagrania
- cyfrowy stempel daty i czasu (ochrona przed
modyfikacją nagrania)
- czas pracy na akumulatorze: do 4 h
- źródła zasilania: akumulator li-jon 3,7V (można
ładować przez port USB komputera), zasilacz
sieciowy lub dowolny pakiet 3,7 V
- czas ładowania: ok. 3 h (5 V, >2 A)
- długość taśmy: 15 cm
- wymiary obiektywu: 9 x 9 x 10
- wymiary modułu: 46 mm x 46 mm x 11 mm
- waga: 23 g
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- czytnik kart micro SD
- instrukcję obsługi w języku polskim

