
FÅ REDA PÅ EXAKT VAD SOM 
HÄNDER UTANFÖR DITT HEM

Presence känner av människor, bilar 
och djur. Den rapporterar om någon 
driver omkring runt ditt hem, om 
en bil kör in på uppfarten eller om 
ett djur befi nner sig på tomten i realtid.

INSTALLERAS ENKELT SOM 
UTOMHUSBELYSNING

På bara några minuter har du ett 
smart säkerhetssystem med en 
kraftfull strålkastare, för enkel 
kontroll och enkelt skydd.

SMART STRÅLKASTARE 
FÖR SKYDD DAG SOM NATT

Den smarta strålkastaren kan ställas 
in så att den tänds när den känner 
av en person, en bil eller ett djur. 
Den hjälper dig att hitta hem och 
skrämmer bort oönskade besökare.

Gör hemmet smartare 
med Apple HomeKit

För enkel kontroll över alla smarta enheter 
i hemmet, öppna bara Home-appen eller 

använd Siri – det är helt magiskt!

Säkerhetskamera för utomhusbruk som 
känner av människor, bilar och djur

presence
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Djur har setts



Produktbeskrivning
Säkerhetskamera för 
utomhusbruk som känner 
av människor, bilar och djur
Ett enda hållbart aluminiumskal, 
högresistent UV-skyddat plast 
och glas
Video sensor: 4MP
Upplösning: video Full HD 1080p
Formatkodning: H.264
Extralångt synfält: upp till 
20 m / 65 ft
Synfält: 100°
8x Digital zoom
Mikrofon
Livestream
LED strålkastare: 12 W, dimbar 
vit LED
Infraröd mörkersyn: upp till 15 m / 
50 ft längd på synfältet.
Vattentät: gjord för utomhusbruk 
(HZO skydd)

Produkt-storlek
50 x 200 x 110 mm

Strömförsörjning
100-240 V, ersätter 
all existerande ljusarmatur

Gratis lagring av videoklipp
Lokal lagring på micro-SD
-kort. Alternativ för lagring 
på Dropbox eller FTP.

Innehåll i kartongen 
– Presence
1 Presence
1 monteringssats

1 microSD-kort (redan monterad 
i kameran)

Krav
Höghastighetsuppkoppling till 
internet krävs. Minimum upplad-
dning/nedladdningshastighet är 
25 Kb/s. Inget stöd för o� entliga 
surfzoner.

Anslutningsspecifi kationer
Trådlöst: Wi-Fi 802.11 b/g/n 
(2.4 GHz), Open/WEP/WPA/
WPA2-personal

Säkerhet
Säker bank-nivåkryptering

Gratis App
Ingen prenumerationsavgift
Appen är tillgänglig i App Store 
och Google Play.
Fri tillgång till din karmera online

App-kompatibiliteit
IOS 9 minimum krävs
Android 4.3 minimum krävs
PC & Mac via Webappen

Webbläsarsöd
Webbappen fi nns tillgänglig 
för de två senaste versionerna 
av: Chrome, Safari, Firefox, 
Internet Explorer.
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Få meddelanden om det 
som är viktigt

Med Presence kan du anpassa meddelanden 
efter dina behov: välj att få meddelanden om valfri 
kombination av människor, bilar och djur. 

Använd funktionen med varningszoner för att välja 
specifika områden du vill få meddelanden om.

En mäktig upplevelse

Infraröd mörkersyn

Gratis lagring av 
videoklipp, ingen 
månadsavgift

Väderbeständig

Synfält på 100°Full HD

Lagring på lokalt SD-kort 
med möjlighet att spara 
till Dropbox eller FTP

Säkerhetskamera för utomhusbruk 
som känner av människor, bilar och djur

presence
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