29,79 € s DPH /ks
-

K tejto variante je potrebné dopočítať náklady na
dovedenie elektriny ku konkrétnym miestam

Špecifikácia TP-Link Tapo C100
Popis produktu

Wi-fi kamera Tapo C100 svetoznámej značky TP-Link zaistí bezpečie vašej domácnosti.
Umožňuje horizontálnu i vertikálnu rotáciu a zvláda pokročilé nočné videnie, kedy
zaznamenáva akciu až na vzdialenosť 9 metrov. Podporuje karty microSD (až 128 GB), na
ktoré zvládne uložiť až 384 hodín záznamu.
Video s vysokým rozlíšením (1080p Full HD) zachytí všetky detaily čistého obrazu. Kamera
má detekciu pohybu s upozornením pomocou sms.
Tiež môžete zapnúť svetelný a zvukový alarm pre vystrašenie narušiteľov. Pomocou
vstavaného mikrofónu a reproduktora komunikujte s ostatnými.
Detekcia pohybu a nočné videnie
Umiestnite kameru namierenú na vchod vášho domu, garáže či suteréne pre zabezpečenie
vašej rodiny a majetku. Pri detekcii pohybu vás kamera ihneď upozorní a zároveň môže
spustiť svetelné a zvukové efekty pre zastrašenie nepozvaných návštevníkov.
Navyše vás tento prístroj chráni, aj keď spíte. Infračervené nočné videnie sa spektrom 850 nm
s podporou automatického filtra farebných spínačov zaručí viditeľný obraz aj za zhoršených
svetelných podmienok. A to až na vzdialenosť 9 metrov.
Súkromie nadovšetko
Chcete zamedziť kamere v nahrávaní? Nemusíte ju fyzicky otáčať, stačí aktivovať režim
súkromia a kamera sama uzavrie objektív. Pocit súkromia završuje ukladanie záznamov na
miestnej SD karte, čím zabránite prípadným hackerským útokom skrz internet.
Do detailov
Video s rozlíšením 1080 p môžete nahrávať v rozsahu zorného uhla 105 °. Tiež môžete využiť
funkcie videa v reálnom čase, obojsmerný zvuk (mikrofón i reproduktor), alebo praktickú
aplikáciu Tapo Camera. Kamera podporuje aj hlasové ovládanie v spolupráci s Google
Assistant a Amazon Alexa.
Hlavné prednosti


Domáca bezpečnostná Wi-Fi kamera s horizontálnou a vertikálnou rotáciou



Video s vysokým rozlíšením 1080p pre detailný a čistý obraz



Infračervené nočné videnie (spektrum 850 nm a auto filter farebných

spínačov)


Detekcia pohybu vám zašle upozornenie



Možno spustiť zvukový a svetelný alarm



Obojsmerné audio - vstavaný mikrofón a reproduktor



Bezpečné úložisko podporuje karty microSD (až 128 GB)



Hlasové ovládanie

Špecifikácie


Značka :TP-Link



Model :Tapo C100



Určenie: wi-fi kamera

Kamera


Obrazový senzor 1 / 3,2 "



Rozlíšenie 1080p Full HD



Objektív F / NO 2,0



Ohnisková vzdialenosť 3,3 mm



Uhol záberu 105 °



Nočné videnie 850 nm IR LED až 9 m

Video / Audio


Kompresia: H.264



Snímková frekvencia: 15 snímok / s



Streamovanie videa: 1080p



Audio komunikácia: 2pásmový zvuk



Zvukový vstup a výstup: vstavaný mikrofón a reproduktor

Činnosť


Oznámenie



Detekcia pohybu

Hardware


Tlačidlo: Reset



LED: indikácia systému



Vstup adaptéru: 100 - 240 V AC 50/60 Hz 0,3 A



Výstup adaptéru: 9,0 V / 0,6 A

Prostredie


Certifikácia: CE, FCC, IC, NCC



Prevádzková teplota: 0 až 40 ° C (32 až 104 ° F)



Skladovacia teplota: -40 až 70 ° C (-40 až 158 ° F)



Prevádzková vlhkosť: 10 až 90% nekondenzujúca



Vlhkosť pri skladovaní: 5 až 90% nekondenzujúca



Systém: iOS 9+, Android 4.4+

Sieť


Zabezpečenie: 128-bitové šifrovanie AES pomocou SSL / TLS



Bezdrôtové zabezpečenie: WEP, WPA / WPA2-PSK



Bezdrôtová rýchlosť: 11MB / s (802.11b), 54 Mb / s (802,11 g), 150 Mb /

s (802.11n) - Frekvencia: 2,4 GHz
Ostatné


Farba: biela



Rozmery (Š x V x H): 67,6 x 98,9 x 54,8 mm

Obsah balenia 1. Wi-Fi kamera s funkciou Tapo Pan / Tilt Home Security 2. Napájací adaptér
3. Rýchly návod 4. Montážne skrutky 5. Montážna doska 6. Základňa kamery

