CAM600

Câmara WIFI alimentada
a energia solar

1280 x 720
Wi-Fi
Resistência à Água
Visualização Remota
Cartão MicroSD
Visão Noturna
Deteção de Movimento
IR-CUT

Câmara WIFI alimentada
a energia solar!
De fácil instalação e auto-suficiente.
Coloque a câmara em qualquer lugar e ao redor da sua
propriedade, sem necessidade de fonte de alimentação.
Autonomia até 10 dias sem Sol.

100% Sem Cabos, Sem Fios & Sem Obras

As baterias podem ser carregadas por:
1. Painel Solar incorporado
2. Cabo USB
(A câmara pode ser retirada do suporte de forma
fácil caso seja necessário o carregamento por via
USB)
Autonomia até 10 dias sem Sol com baterias
carregadas (2 baterias carregáveis incluídas
3.7V 18650)

Com forte proteção
IPX66 contra condições
externas adversas
Resistente à chuva e condições
meteorológicas adversas.
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Excelente
VISÃO NOTURNA
até 10 metros

Vídeo em Alta Definição Full HD
Com resolução de 1920 * 1080P, a CAM600 garante uma qualidade de imagem nítida em Full HD.
A Visão noturna avançada permite ver tudo com grandes detalhes, os 8 LED´s infravermelhos
embutidos alternam automaticamente entre o modo diurno e noturno via sensor de luz.

Deteção de Movimento Por
Infravermelhos Inteligente
Como funciona?
1. Na ausência de
movimento na zona de
deteção, a câmara passa
de forma automática
para o modo de
suspensão
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2. Quando se deteta
movimento no campo de
deteção, a câmara
ativa-se de forma
automática, iniciando-se
assim a gravação e envio
de alertas para o
Smartphone previamente
configurado.

Sempre presente
Receba alertas sempre que a câmara
detetar som, movimento e aceda em
direto como se estivesse presente

Sinal do WIFI estável até 30m
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Visualização em
tempo real, permitindo
aceder a dezenas de
câmaras em simultâneo.
Saiba imediatamente o que acontece no seu negócio
ou em sua casa. As câmaras permitem ver e gravar
tudo o que acontece quando não está lá.

Suporta Armazenamento
Seguro na Cloud!*
Tenha acesso às suas gravações e ocorrências onde
quer que esteja.
*Mediante subscrição

Comunicação
Bi-direcional
A Câmara possui um alto-falante e
microfone integrado, para que possa
comunicar livremente.
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Instalação fácil, sem necesidade
de ligar à eletricidade!
A CAM600 adota uma estrutura totalmente metálica, de alta qualidade à prova d'água
com grau de proteção IP66, de alimentação solar, sem fiação, livre de manutenção,
adequado para todos os tipos de ambientes externos.

Característicasm

Cam600
Câmara Solar Wifi Para Exterior 100% Sem Fios
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€

119/00

Especificações
CAM600
Câmara de Vigilância para exterior Wi-FI a Energia Solar, com 2MP, Visão
Noturna, Deteção de Movimento e Visualização Remota.
Características

Especificações

Principais Aplicações:
A CAM600 adota uma estrutura totalmente metálica, de
alta qualidade à prova d'água com grau de proteção
IP66, de alimentação solar, sem fiação, livre de
manutenção, adequado para todos os tipos de
ambientes externos. Ideal para moradias, condominios,
pátios, viveiros, pomares, hortas, quintas entre outros.
Alarme de indução sensível ao corpo humano PIR, pode
ativar o dispositivo remotamente a qualquer momento.

Sistema operacional: Linux
Sensor de imagem: CMOS de 1/3 milhões de pixels
Iluminação mínima: Cor 0,6 lux@f1.2, preto e branco 0.
número $ lux lux@f1.2, 0 Lux ir aberto
Modo de Conversão Dia e Noite: Interruptor
Automático de Filtro Duplo Ir-cut
Classificação IP: IP66
Lente: 3,6 milhões lente HD
Padrão de compactação de vídeo: H. 264, suporte para
fluxo de código duplo
Modo de Vídeo: HD / SD
Tamanho máximo da imagem: fluxo do código
principal 1920x1080; Fluxo secundário: 640 x 480
Resolução: 1080P: 2 milhões de pixels
Taxa de quadros: 25 quadros
Codificação de áudio: G726, G711, AAC, formato MP3,
taxa de amostragem de 8K, função de cancelamento de
eco de suporte
Entrada de Áudio: Microfone embutido
Saída de Áudio: Alto-falantes embutidos
Em espera: MCU embutido para suportar a verdadeira
função de espera, suporte a infravermelho, chave, sistema de
ativação de alarme GPIO; Sistema em espera Potência 60uA
Frequência sem fio: 2.4GHzIEEE 802.11b / g / n
Armazenamento: Suporte para armazenamento de
cartão Micro SD, máximo de 32 GB
Alarme Inteligent: Deteção de Temperatura Humana PIR
Luz infravermelha: 8 luz infravermelha, 850nm, distância
efetiva de 10 metros
Bateria: 2 baterias 3.7V 18650, incluídas
Tempo de espera: até 10 dias sem sol
Potência: 0.75W (funcionamento) 0.0025W (Em espera)
Ambiente de trabalho: –10 ° c ~ 60 ° c / 20% ~ 85% (sem
condensação)
Dimensão: 20x8x7cm
Qualquer outro método de conexão: Não. Apenas Wifi
Cartão TF: A câmara IP começará a gravar o vídeo assim
que o cartão TF for inserido. Se não usar o APP, ainda
assim será gravado. Com APP pode alterar as
configurações de gravação. (Se não estiver conectado ao
Wifi e ao APP, insira apenas o cartão TF e iniciará a
gravação em loop, o que significa que a gravação de
vídeo antiga será substituída pela nova gravação.)

Consumo de energia ultrabaixo, longo standby até 180
dias com função inteligente de economia de energia.
Chip fotossensível HD 1/3
Resolução da imagem: 1080P, 2 milhões de pixels.
Interruptor de luz com filtro duplo ICR automático
Módulo WiFi embutido de alta potência com antena
WiFi profissional.
Sensor embutido de temperatura humana PIR,
Função de ativação remota e função de acionamento
de alarme PIR. Após a resposta do aplicativo de
telefone em tempo hábil, pode verificá-lo a qualquer
hora e em qualquer lugar que desejar.
Comunicação Bi-direcional: MIC e alto-falante
incorporado
Slot para cartão TF SD integrado, suporta cartão de
memória até máx. de 32G
Suporta vídeo dis-net. Se houver uma interrupção na
rede, o alarme PIR normalmente pode ser acionado e
gravar a ocorrencia.

Conteúdo da embalagem:
1 x Câmara Solar WIFI
2 x Baterias 3.7V 18650
1 x Cabo USB
1 X Suporte de fixação
3 x Parafusos
1 x Manual de usuário
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Encomende já em:
262568351 ou
www.ennio-security.pt
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