CAM660

Câmara Cloud com
foco de luz

HD

1280 x 720
Projetor de Luz LED
Proteção IPX66
Gravação super longa
Gravação em Nuvem

Ilumina-se quando
deteta movimento

Modo foco de luz
Com o Modo de luz branca, pode auxiliar na iluminação e atender às necessidades da
monitorização noturna, seja em zonas de controlo, espaços comerciais, corredores, jardins,
moradias ou parques de estacionamento.
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Imagens Cristalinas
Capture gravações em HD em tempo real em
todos os canais, trazendo um nível elevado de
detalhe e clareza às suas necessidades de
vigilância.

1080P

720P

A codificação inteligente H.264
torna o vídeo mais suave
A utilização da tecnologia inteligente de codificação de vídeo H.264 permite obter uma verdadeira
imagem HD mesmo com baixa largura de banda.

O teu Mundo, a um toque de distância
Mantenha-se sempre em pleno controlo.
Quer esteja a usar um smartphone, tablet ou
computador, um clique ou dois é tudo o que
precisa para se ligar. A aplicação gratuita está
disponível para IOS, Android, Apple TV e WEB
browser.
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Áudio Bidireccional em Tempo Real,
para uma melhor comunicação
Com um chip especial omnidireccional de 360 graus
utilizado para a redução do ruído e cancelamento do
eco. A alta fidelidade restabelece o efeito sonoro e
cobre todos os cantos.

Dia e noite a cores
Quando a câmara deteta objetos em movimento, muda automaticamente do
modo de luz infravermelha para o modo de luz branca (foco de luz), desta
forma apresentando imagens coloridas durante a noite. A imagem é muito
mais realista e clara com resolução elevada.
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Monitorização e Iluminação
As cãmaras podem ser usadas não só para
monitoramento de segurança, como tambem para deter
intrusos ou prevenir crimes através da luz branca (foco de
luz). Pode ser usada em ambientes com pouca luz ou
como iluminação auxiliar.

Com forte proteção IP66
contra condições externas
adversas
Resistente a agua e condições meteorológicas
adversas, pode ser usada tanto para interior como
para exterior.

Alertas inteligentes sobre detecção de movimento
Estar longe não significa que a sua propriedade esteja exposta a perigos. Com a detecção de movimento
inteligente, este Kit sem fios começarã a gravar em tempo real, enviando-lhe notificações assim que for
detectado qualquer movimento.
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Armazenamento de vídeo de longa duração
A câmara suporta vídeo de longa duração, utiliza vídeo comprimido quando o movimento não é detetado
para optimizar o espaço de armazenamento, e grava à velocidade máxima de 30FPS quando o movimento é
detetado, poupando assim uma enorme quantidade de espaço de armazenamento.

Na mesma situação e resolução, o
tempo de gravação da câmara é
superior a 5 vezes ao das outras
câmaras ip.

O armazenamento inteligente
permite economizar até 75% do
espaço.

Suporta vários métodos de gravação, permitindo
aos utilizadores visualizarem o vídeo remotamente
Cartão SD até 128G (max)
Armazenamento em nuvem
(mediante subscriçao)
Cloud Box
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Visualização ao vivo
para múltiplos usuários
Utilizando o aplicativo gratuito, uma conta
pode suportar a visualização em tempo real de
múltiplos utilizadores.

Transmissão de dados Seguro
A Criptografia dinâmica de 1024bit, anti-hacker e anti-snooping
garantem a segurança da transmissão de dados.

Configuração fácil, são necessários apenas 3 passos
Baixe o aplicativo, siga as instruções, a confuguração pode ser feita em poucos minutos
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Estrutura

Cam660
Câmara Cloud com foco de luz
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€

129/00

Especificações
CAM660
Câmara IP Sem Fios com Visão Noturna, Deteção de Movimento e Som com
visualização Remota
Foco de Luz / Notificação de alarme / Comunicação de voz bidirecional

Características

Visão noturna: 2 holofotes e 2 luzes infravermelhas Dot

Comunicação de voz bidirecional

Matrix da terceira geração (40MIL,850nM), distância
IR: 30 metros

Suporta armazenamento em nuvem (mediante subscrição)
Partilha até 5 utilizadores

Redes sem fio: 2.4G WIFI (IEEE802.11b/g/n), antena
externa 3DB (antena dupla)

Aplicativo gratuito para IOS, Android, Apple TV e
navegador WEB.

Ethernet: 10/100Mbps

Visão noturna infravermelha: 2 focos de luz, 2 luzes
infravermelhas, visão noturna até 30 metros

Endereço IP: Endereço IP estático & Endereço IP dinâmico

Protocolos: TCP/IP、UDP/、DHCPIP、HTTP、DHCPIP、UDP

Plug & Play (P2P): Plug and Play

Detecção de alarme: Detecção de movimento

Cartão microSD: Suporte máximo de 128GB, gravação
em cartão microSD, (cartão microSD deve estar no
formato sistema de arquivos FAT32), Suporta a
reprodução remota.

Ligação do alarme: Instantâneo, gravação de áudio/vídeo

Resolução: 1920X1080

Corrente: DC 12V /1A (Europa, Reino Unido, EUA tipo
para opção), consumo de energia ﹤ 10W

Monitorização e Iluminação
As câmeras podem ser usadas não só para
monitoramento de segurança, como tambem para deter
intrusos ou prevenir crimes através da luz branca (foco
de luz). Pode ser usada em ambientes com pouca luz ou
como iluminação auxiliar.
Câmara com foco de luz, ilumina-se quando deteta
movimento

Notificação de alarme: Notificações App push em tempo real
AI de Primeira geração: Alexa

Botões: Um botão de reset
Interface Ethernet: RJ45
Instruções LED: Indicador de sinal de rede
Nível IP: IP66
Armazenamento de vídeo: Micro SD Card Max 128GB,
Cloud box e armazenamento em nuvem

Especificações

Temperatura de funcionamento: -20° ~ 55°C (-2°F ~ 131°F)

Lente: f:3.6mm, 2MP

Humidade de funcionamento: 10% ~ 80%(sem
condensação)

Ângulo visual: H:77°; V:43°; D:88°
Iluminação mínima: 0,01Lux
Audio Entrada/Saída: Alto-falante embutido (8Ω/1W) e
microfone (-36dB), suporta áudio bidirecional

Temperatura de armazenamento: -20°C ~ 60° (-2°F ~ 140°F)
Umidade de armazenamento: 0% ~ 90%(sem condensação)
Cor do dispositivo: Branco

Compressão de áudio: AAC

Tamanho (CxLxA) 157mm(L)*82.5mm(L)*64mm(A)

Compressão de vídeo: H.264 inteligente

Peso: cerca de 402g(não inclui suporte)

Frequência de iluminação: 50Hz, 60Hz
Taxa de quadros de imagem: Max 30fps
Resolução do visor: 1920*1080
Ajuste de imagem: Brilho, Contraste, Saturação, Nitidez
ajustável
Equilíbrio de brancos, BLC: Automaticamente
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A embalagem inclui:
1 x Câmara
1 x Adaptador
3 x Parafusos
2 x Antenas
1 x Manual do Usuário

Encomende já em:
262568351 ou
www.ennio-security.pt

