
FÅ VITE NØYAKTIG HVA SOM 
SKJER RUNDT HJEMMET DITT
Presence detekterer mennesker, 
biler og dyr. Systemet rapporterer 
i sanntid dersom noen henger 
rundt huset, dersom en bil kjører 
inn oppkjørselen eller et dyr kommer 
inn i gården.

ENKELT Å INSTALLERE - SOM 
ET HCILKET SOM HELST LYS 
UTENDØRS
På et par minutter oppnår du et smart 
sikkerhetssystem med et e� ektfullt 
sikkerhetssystem som består av et 
kraftig fl omlys som gir enkel kontroll 
og beskyttelse.

SMART FLOMLYS FOR 
BESKYTTELSE BÅDE DAG OG NATT
Det smarte fl omlyset kan innstilles 
slik at det skrus automatisk på når 
det detekteres en person, en bil 
eller et dyr. Det gjør at du ser hvor 
du går, samtidig som det skremmer 
bort uønskede personer.

Gjør hjemmet ditt smartere 
med Apple HomeKit

For enkel kontroll av alt utstyr i ditt smarte hjem 
åpner du ganske enkelt opp Home-appen, 

eller du spør Siri. Magisk enkelt!

Utendørs sikkerhetskamera med detektering 
av mennesker, biler og dyr
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Produktbeskrivelse
Utendørs sikkerhetskamera med 
detektering av mennesker, biler 
og dyr
Ytterdel i varig aliminium i ett 
stykke, plast og glass med høy 
UV-motstand
Videosensor: 4MP
Oppløsning: video Full HD 1080p
Koding: H.264
Ultralang detektering: opp til 
20 m / 65 ft
Synsfelt: 100°
8x Digitalt zoom på videoer
Mikrophone
Livestream
LED-fl omlys: 12 W, dimmbar hvit 
LED
Infrarødt nattsyn: detektering 
opp til 15 m / 50 ft.
Værbestandig: designet for 
utendørsbruk (HZO-beskyttelse)

Produktstørrelse
50 x 200 x 110 mm

Strøm
100-240 V, erstatter ethvert 
eksisterende lysarmatur

Gratis videolagring
Lagring på lokalt microSD-kort. 
Mulighet for å lagre på Dropbox 
eller FTP.

I Boksen - Presence
1 Presence
1 monteringssett
1 microSD-kort (alllerede satt 
inn i kameraet)

Krav
Bredbånds internettforbindelse 
er nødvendig. Påkrevet forbin-
delse for minimal opp-/nedlas-
tingshastighet er 25 Kb/s. O� ent-
lige hotspots kan ikke brukes.

Tilkoblingsspesifi kasjoner
Trådløs: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 
GHz), Åpen/WEP/WPA/WPA2-
personal

Sikkerhet
Sikker bank-nivå kryptering

Gratis App
Ingen abonnementkostnader
App tilgjengelig på App Store / 
Google Play.
Gratis tilgang til ditt kamera 
online

App-kompatibilitet
IOS 9 minimum kreves
Android 4.3 minimum kreves
PC & Mac via Webapp

Mulige nettlesere
Webapp tilgjengelig for de to 
siste versjonene av: Chrome, 
Safari, Firefox, Internet Explorer.
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Bli varslet kun dersom 
det er viktig

Med Presence kan du innstille meldingene etter 
behov: Du kan velge å motta varsler for alle typer 
kombinasjoner av mennesker, biler og dyr. 

Bruk Alert-Zones funksjonen til å velge spesielle 
områder for varsler.

En e� ektiv funksjon

Infrarødt nattsyn

Gratis videolagring, 
ikke noe månedlig 
beløp å betale

Værbestandig

100° synsfeltFull HD

Lokal SD-kortlagring 
og opsjon for lagring 
på Dropbox eller FTP

Utendørs sikkerhetskamera med detektering 
av mennesker, biler og dyr
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