
Caliber trådlös wifi kamera

HWC403PT

Ean nr: 8714505047188

nattseende IP66 pan o tilt
Caliber smarta hem kommer här med en ny övervaknings kamera

Vattentät enl. IP66
För utomhus installation
App kontrollerad          Finns för Google Play  App Store
amazon alexa       kompatibel
Googel Assistant  kompatibel
Hacker säker  Powerd by tuya systems
Tvåvägs svars funktion
Flera användare kan styra från sina egna telefoner / plattor
Kamera 1080 p  1920 x 1080
Nattseende upp till 30 meter.
För Wi-Fi 2,4 G nätverk
Rörelse detektion
Smart följning. När ett objekt är detekterad förljer kameran med.
Kamera Panorering
Kamera Tilt

Mer om produkten
Håll koll på det som är ditt.
Caliber har en hel serie med övervaknings kameror både för utomhus och innomhus.
Enkle att installera endast el behöver ha en kabel.
Denna kamera är Wi-Fi  2,4 GB vilket gör den oberoende.
Att den är vattentät är förstås en förutsättning att kunna montera denna
och klassningen är hög IP66.

Tvåvägs kommunikation gör det enkelt att var du än är kommunicera med den upptäkta
personen direkt. Underlättar när du inte är på plats.
Hackersäker är också en viktig detalj som Caliber och Tuya spenderat en hel del tid
och krafter på.
Multi anvaändar klar dvs familjen s medlemmar kan var o en koppla upp sig och se
vad som händer o sker.

Fungerar med alexa och med Google Assistant

En komplett suverän utomhus kamera för Nordiska förhållanden.

Teknisk information
Trådlös Wi-Fi utomhus bevakningskamera 1080P FHD
Gratis APP  CALIBER SMART HOME finns för Apple samt  ANDROID
Kamera lins 1/3 tum H.264  CMOS 2.0 MP
Vattentålig enl. IP66. Tål regn snö och storm
Nattseende upp till 30 meter IR LED light
Inbyggt IR-CUT filter och färg förkastning för bättre nattbild kvalitet.
Anslutning via Wi-Fi 2,4GB eller vanligt LAN (kabel)
Mikro SD kort kan anslutas för inspelning . Hanterar upp till 64GB (Kort ingår ej)
Inspelnings program med LOOP. Sling inspelning. Spelar över gammal material
Kameran har  Panorering 0 ~350  grader
Kameran har också tilt  5 ~95 grader
Lättmonterad med kraftigt kabinett
Rörelse detektion. Fångar rörelse vilket ger mycket bra koll. Spelar in automatiskt då.
Fotografering automatiskt och larmar i din telefon.
Följa med funktion efter detektion. Kameran följer med objektet
2 vägs kommunikation med inbyggd högtalare och mikrofon
Appen i samarbete med Caliber smart home framtagen med Tuya
Åtkomst genom Smart telefon, Surfplatta eller PC
Hacker säker APP och utrustning   (Tuya)
APP fungerar med vilken internet koppling som möjligt. (Wi-Fi eller mobilt)

Se mer om alla Caliber produkterna på vår web. (Där du är nu)
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