Câmara 560

Câmara para interior/exterior
com bateria recarregável

Câmara para interior/exterior
com bateria recarregável
100% sem fios & sem obras
Autonomia até 365 dias em modo Standby
com verificação do estado da bateria no APP

Bateria de longa duração
12000 mAh

Até 12 meses em espera
com verificação do estado
da bateria através do
Aplicativo

Excepcional visão noturna até 10m, permitindo
ver claramente mesmo no escuro em ambientes fechados ou ao ar livre.
6 Led´s infravermelhos com IR-CUT, permitem
captar imagens nítidas mesmo em completa
escuridão.
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Forte proteção IPX66 contra condições externas

Resistente à chuva e condições meteorológicas
adversas, pode ser usada tanto para interior
como para exterior.

Áudio Bidireccional em Tempo Real
Escuta e fale claramente

2 Megapixel com ângulo de visão de 110°
Imagens nítidas em qualquer momento
e em quaisquer condições
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Montagem Simples & Fácil
Incluí 2 suportes de fixação

Alertas Inteligentes
Disparo de alarme desencadeado com
movimento PIR
Notificações por impulso (Push)
Gravação de eventos com reprodução
inteligente, arrastando a linha cronológica..
Deteção de movimento avançado com sensor
de alta tecnologia incorporado, capaz de
reduzir os falsos alarmes em 90%. Uma vez
acionado o movimento PIR, a câmara enviará
notificações de alarme para o seu smartphone e
gravará um pequeno vídeo clip do evento.
Permite a visualização instantânea e ao vivo na
aplicação sem a necessidade de taxas mensais
ou contrato de serviço!
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Bateria de longa duração, até 365 dias
Com tecnologia avançada de economia de energia, a câmara CAM560 é alimentada com uma
bateria de lítio com 12000mAh, oferecendo até 12 meses em modo standby.
Exemplo de autonomia:
Com base em 10 ocorrências de deteção de movimento diárias, a autonomia é de
aproximadamente 8 meses.
Estado da bateria em tempo real:
Para que nunca perca um momento importante, o aplicativo indica o estado da bateria em
tempo real e envia alertas quando inferior a 10%.

Câmara inteligente com bateria recarregável.
Fixação simples, sem fios & sem obras!
Permite partilhar com múltiplos usuários para acesso simultâneo.

100% Sem Fios
Montagem sem cabos e obras.
Bateria Recarregável
Bateria recarregável com
12000mAh (até 12 meses em
espera).
Full HD 1080p
Obtenha vídeos/imagens nítidas e
cristalinas com Full HD 1080p.
Alertas Inteligentes
Notificações por impulso (Push)
em tempo real.
Colocar e Mover para Qualquer
Lugar
O suporte magnético permite o
posicionamento ou remoção da
câmara para qualquer lugar de
forma simples.
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Sensor de Movimento PIR
Sensor PIR inteligente com nível
de sensibilidade.
Áudio Bi-direccional
Permite ouvir e falar ouvir de
forma interativa.
Fixação revolucionária
O suporte inovador com íman
forte ajuda o posicionamento em
qualquer lugar.
Visualização em tempo real a
qualquer momento
Visualização remota ao vivo em
qualquer lugar e a qualquer
momento.
Estado da Bateria
Verificação em tempo real do
estado da bateria via da APP.

Visão noturna
Sensor CMOS com 6 leds IR
oferecem uma visão noturna
nítida, até 10m.
Ângulo de visão amplo de 110 °
Maior campo de visão para cobrir
mais e ver mais.
Registo de Gravação de
Movimento
Suporta cartão TF até 64GB para
armazenamento local ou cloud
(via subscrição no aplicativo).

Visualização remota sempre
que deseja e onde quer que
O controlo nunca foi tão fácil! Visualize em qualquer lugar e a qualquer
momento através do seu Smartphone iOS/Android.

OFERTA de Placa Dissuasora
Dissuade os intrusos antes que se aproximem da sua casa ou
empresa. As placas são fabricadas em PVC transparente de
alta qualidade com vinil de impressão e laminação.
Dimensões: 20 cm (L) x 30 cm (A).

A Câmara 560 permite o
armazenamento seguro
na cloud!*
Os seus registos de ocorrências ficam armazenados
de forma segura na Cloud.
* mediante subscrição no aplicativo
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OFERTA
1 Câmara
WIFI 100% sem fios
C/ Bateria recarregável

€

178/00

€

320/00

OFERTA 1 Placa
OFERTA de 1 Placa

PACK 2 Câmaras
WIFI 100% sem fios
C/ Bateria recarregável
OFERTA 2 Placas

ECONOMIZE €36.00

OFERTA de 2 Placas

PACK 3 Câmaras
WIFI 100% sem fios
C/ Bateria recarregável
OFERTA 3 Placas

€

453/00

ECONOMIZE €81.00

OFERTA de 3 Placas

PACK 4+1 Grátis
WIFI 100% sem fios
C/ Bateria recarregável
OFERTA 5 Placas
OFERTA de 5 Placas
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€

712/00

ECONOMIZE €178.00

INFORMAÇÃO TÉCNICA
& ESPECIFICAÇÕES

06

Esquema e Dimensões
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Conteúdo da Embalagem

Modos de fixação
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Especificações

Resolução:
- 1920*1080P Full HD
- H.264 Bitrate self-adaptive
Bateria recarregável:
- Bateria de 12000mAh Incorporada
- Tempo de stand-by: até 12 meses
- Notificações de Nível Baixo de Bateria no
smartphone
- Tempo de carga total: 5V 1A/2A adaptador: 4-8
horas
Áudio de duas vias:
- Ouvir e falar através do Smart Phone via APP
Visão noturna:
- Até 10 metros
- 6 Leds IR
- Filtro duplo IR-CUT (altera automaticamente)
Armazenamento:
- Cartão TF 64G (não incluído)
- Função de sobrescrever
- Armazenamento em nuven mediante subscrição.
Oferta de 30 dias grátis.
Alertas Inteligentes:
- Movimento PIR,
- Notificações APP Push
- Gravação de eventos e reprodução inteligente
arrastando a linha cronólogica.
Ângulo de visão:
- 110 graus
Grau de impermeabilidade:
- IP66
Aplicativo:
- Android/iOS
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Características

Áudio bidireccional & visualização remota
Ouça o que se passa dentro e fora da sua casa e fale de volta apenas com um toque. Com o microfone e
altifalante integrados, pode comunicar com a sua família através da aplicação para Androis/iOS. Avise
verbalmente qualquer pessoa não convidada, mesmo quando está a milhares de quilómetros de distância.
Gravação e Reprodução de Alarmes
Insira o cartão SD (não incluído), a câmara gravará automaticamente apenas quando um evento de
movimento for detetado, podendo então a gravação ser reproduzida a qualquer momento e em qualquer
lugar. Nunca perca um momento importante.
Sensor PIR inteligente e alertas instantâneos
Quando eventos de movimento são detetados, a câmara acorda rapidamente e envia notificações
instantâneas para a aplicação. Pode verificar a notificação através do APP. Pode também confirgurar o PIR
para ajustar o horário de deteção de movimento e a sensibilidade para reduzir possiveis alertas falsos.
100% SEM FIOS & até 365 dias em modo standby
Não há fios envolvidos no processo de instalação. Alimentado por pilhas recarregáveis incorporadas que
podem durar até 12 meses quando totalmente carregadas, para que não tenha de se preocupar com o
carregamento contínuo.
Forte proteção IPX66 contra condições externas
Resistente à chuva e condições meteorológicas adversas, pode ser usada tanto para interior como para
exterior. A Câmara funciona perfeitamente com chuva, invernos gelados a -20°C, ou verões abrasadores até
50°C.
Múltiplos usuários para acesso simultâneo
Pode partilhar a câmara com os seus familiares ou amigos para que também possam aceder às filmagens ao
vivo das câmaras, receber alertas de movimento e operar as outras funções dos dispositivos, desde que
obtenham permissão de utilização. Podem também proteger a sua segurança e propriedade quando estiver
ocupado.
Visão Noturna
Excepcional visão noturna até 10m, permitindo ver claramente mesmo no escuro em ambientes fechados ou
ao ar livre.
6 Led´s infravermelhos com IR-CUT, permite captar imagens nítidas mesmo em completa escuridão.
Armazenamento:
Armazenamento em Cartão TF até 64G (não incluído) com função de sobrescrever.
Possibilidade de armazenamento em nuven mediante subscrição. (Inclui oferta de 30 dias).
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Encomende já em:
262568351 ou
www.ennio-security.pt

