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Stacja pogodowa z kamerą
FullHD – detekcja ruchu
Cena

770,00 zł

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

MZ.055

Opis
Stacja pogodowa z wbudowaną kamerą szpiegowską, to doskonałe rozwiązanie do monitoringu pomieszczeń. Pozwala na
dyskretny zapis spotkań i rozmów biznesowych
bez wzbudzania podejrzeń osób trzecich. Kamera szpiegowska w stacji pogodowej posiada również funkcję robienia zdjęć. W
celu przejrzenia nagranego materiału należy podłączyć rejestrator do komputera lub przełożyć kartę pamięci do czytnika.
Zaletami kamery są:
- zapis obrazu w rozdzielczości HD 1920x1080 pikseli - co pozwala otrzymać bardzo czytelny materiał operacyjny,
- detekcja ruchu – nagrywanie obrazu rozpoczyna się, gdy pojawia się ruch i kończy, kiedy ruch zanika. Funkcja ta pozwala
oszczędzać pamięć i czas przeglądania nagranego materiału,
- szeroki kąt widzenia 90° - tak duży kąt widzenia pozwala na objęcie monitoringiem dużych obiektów z bliskiej odległości,

- realistyczny kamuflaż – kamera w wygląda i działa jak zwykła stacja pogodowa
(zegarek, termometr, stacja pogodowa), obiektyw kamery ma tylko 2 mm, przez co
jest niewidoczny dla osób trzecich
Mini kamera może współpracować ze wszystkimi systemami operacyjnymi bez
konieczności instalowania sterowników.
Przesyłanie plików z urządzenia na komputer odbywa się przy użyciu myszki.
Przykładowe zastosowanie stacji szpiegowskiej – monitoring pokoju dziecięcego,
ochrona biura.

Parametry techniczne
Parametry techniczne
- rozdzielczość: 1920x180, 1280x720 pikseli
- liczba klatek: 15
- rozdzielczość zdjęć: 2592x1944
- Wifi: IEEE802 11 b/g/n
- tryby pracy: AP/STA
- kąt widzenia 90°
-

detekcja ruchu: tak
nadpisywanie: tak
pamięć: karta SDHC max 128GB
oświetlacz: 8 diod 940nm/zasięg do 10m

- czas pracy: do 7h (w stanie czuwania)
- zasilanie: wbudowany akumulator
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Zestaw zawiera
- stację pogodową z ukrytą kamerą
- kabel połączeniowy USB
- zasilacz
- instrukcję w języku polskim

- wymiary: 100x145x87x15mm
- waga: 195g
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