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*8435350741143*
8435350741143

WiFi kamera Full HD 1080P

Sähkönumero 7116719 Tuotenumero WOOX-R4114

*8435350740719*
8435350740719

Kameravalvonta vahtii läheisiäsi

ja lemmikkiäsi 

WiFi IP-kamera 1080p, sisäkäyttöön,
käännettävällä jalalla

Sähkönumero 7116704 Tuotenumero WOOX-R4071

Monipuolinen WOOX-R4071 WiFi IP-kamera. Liitä talon WiFi-verkkoon ja
lataa sovellus puhelimeesi - olet valmis valvomaan sitä mikä on sinulle
tärkeintä. Näet Live-kuvan suoraan puhelimesta. Videoiden sekä kuvien
tallennusta varten laitteessa on myös SD-muistikorttipaikka. Kameran
jalkaosa on säädettävissä eri asentoihin.

Toimii erinomaisesti vauvan itkuhälyttimenä tai lemmikkivahtina.
Kaksisuuntaisen audiotoiminnon avulla kuulet mitä paikan päällä
tapahtuu, mutta voit myös puhua toiseen suuntaan ja äänesi kuuluu
kameran kaiuttimista. 

Liiketunnistin antaa hälytyksen puhelimeesi ja voit myös säätää sen
herkkyyttä. Kameran sisäisten IR-valojen ansiosta näkyvyys hämärässä
on jopa 10 metriä. 

Ei lisälaitteiden tarvetta - toimii minkä tahansa 2,4 GHz:n langattoman
reitittimen kanssa ilman erillistä keskittimen tai maksullisen
tilauspalvelun tarvetta.

Etäkäyttö: Hallitse toimintoja mistä tahansa tablet-laitteesta tai
älypuhelimesta ilmaisella Woox Home hallintasovelluksella. Sovellus
löytyy sekä Android että iOS -laitteille.

KAMERAT

https://www.finnsat.fi/product/4122/wifi-kamera-full-hd-1080p
https://www.finnsat.fi/product/4122/wifi-kamera-full-hd-1080p
https://www.finnsat.fi/product/2898/wifi-ip-kamera-1080p-sisakayttoon-kaannettavalla-jalalla
https://www.finnsat.fi/product/2898/wifi-ip-kamera-1080p-sisakayttoon-kaannettavalla-jalalla
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*8435350741617*
8435350741617

PTZ WiFi kamera Full HD 1080P

Sähkönumero 7116718 Tuotenumero WOOX-R4040

Älykäs Woox PTZ-kamera (Pan/Tilt/Zoom = käännä/kallista/zoomaa) on
suunniteltu tuottamaan hyvälaatuista 1080p-videota suoratoistona. Voit
olla yhteydessä kotiisi, missä ikinä liikutkin. Näkymä on 360° kierto- ja
104° pystysuunnassa, joten voit valvoa PTZ-kameralla huoneen jokaista
nurkkaa. Kamera on yhteensopiva Echo Show/Echo Spot ja Google Nest
Hub- sovellusten kanssa, joten voit ohjata sitä myös äänelläsi.

PTZ-ohjaus

Linssin pyörimisen etäohjaus toimii myös WOOX Home -sovelluksen
näytöltä sormella liu'uttamalla. Näin saadaan kattavin kuva sijainnista,
johon R4040 PTZ-kamera on asennettu.

Liiketunnistus ja seurantatoiminto

Kun otat WOOX Home -sovelluksessa käyttöön liiketunnistushälytyksen,
saat hälytykset aina, kun kamera havaitsee henkilön tai muun kohteen.
Automaattista seurantatoimintoa käyttäen voit halutessasi myös
seurata kohdetta tai henkilöä.

Kuvien tallennus

R4040 PTZ-kameran Full HD 1080p -kuvat voidaan helposti tallentaa
puhelimesi tallennustilaan. Voit myös lisätä jopa 128 Gt:n Micro SD-
kortin R4040-yksikön Micro SD-korttipaikkaan ja tallentaa kaikki kuvat
muistikortille. Kuvat voi tallentaa näiden lisäksi myös Tuya-
pilvitallennustilaan (maksullinen palvelu). Kuvien toisto voidaan tehdä
WOOX Home -sovelluksella ja käyttäjän tunnistetiedoilla. Tallenteet ovat
salattuja kuvia, eikä niitä voi ladata ulkoisesti. Salauksen tarkoituksena
on varmistaa, ettei nauhoituksiasi hakkeroida ja että ne eivät päädy
vääriin käsiin.

Kaksisuuntainen audio

Sisäänrakennetulla mikrofonilla ja kaiuttimella voit sekä katsella laitteen
kuvaa että puhua ja kuunnella samanaikaisesti. Voit jutella niin kameran
toisella puolella olevan ihmisen kanssa, kuin rauhoitella kotona olevaa
lemmikkiäsikin.

IR yönäkymä

Infrapunayönäkymä jopa 8 metriin saakka.

Helppo asennus

Voit asentaa WOOX R4040 PTZ-kameran kolmella eri tavalla:
1. Tasoasennus: asennus tasaiselle alustalle/tasolle kuten esim. pöytä tai
kirjoituspöytä.
2. Seinäasennus: ruuvaa kiinnityslevy seinään paketin mukana
toimitetuilla ruuveilla.
3. Kattoasennus: ruuvaa kiinnityslevy kattoon.
Kiinnitystapa voi olla mikä tahansa yllämainituista, ja kamera osaa
WOOX Home-sovelluksen avulla säätää sijaintiaan ja tallennuksiaan.

https://www.finnsat.fi/product/3713/ptz-wifi-kamera-full-hd-1080p
https://www.finnsat.fi/product/3713/ptz-wifi-kamera-full-hd-1080p
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*8435606711777*
8435606711777

WiFi Full HD 1080P IP-kamera ulkokäyttöön
valonheittimellä

Sähkönumero 7116721 Tuotenumero WOOX-R4076

*8435350741747*
8435350741747

WiFi IP-kamera Full HD 1080P, ulkokäyttöön IP65,
ladattavat akut 2x 2600mAh

Sähkönumero 7116715 Tuotenumero WOOX-R9045

Erittäin pienikokoinen, mutta monipuolinen WOOX-R9045 WiFi IP-
kamera ulkokäyttöön (IP65). Pienestä koosta huolimatta kuvan tarkkuus
1080p (1920x1080 pikseliä). Liitä talon WiFi-verkkoon ja lataa sovellus
puhelimeesi - olet valmis valvomaan sitä mikä on sinulle tärkeintä. Live-
kuvan näet puhelimesta. Videoiden sekä kuvien tallennusta varten
laitteessa on Micro SD-muistikorttipaikka.

Kameravalvonta vahtii läheisiäsi ja lemmikkiäsi

Toimii erinomaisesti piha-alueen valvontakamerana tai lemmikkivahtina.
Kaksisuuntaisen audiotoiminnon avulla kuulet mitä paikan päällä
tapahtuu, mutta voit myös puhua toiseen suuntaan ja äänesi kuuluu
kameran kaiuttimista.

Liiketunnistin antaa hälytyksen puhelimeesi ja voit myös säätää sen
herkkyyttä. Kameran sisäisten IR-valojen ansiosta näkyvyys hämärässä
on jopa 7 metriä.

Ei lisälaitteiden tarvetta - toimii minkä tahansa 2,4 GHz:n langattoman
reitittimen kanssa ilman erillistä ohjainyksikön tai maksullisen
tilauspalvelun tarvetta.

Etäkäyttö: Hallitse toimintoja mistä tahansa tablet-laitteesta tai
älypuhelimesta ilmaisella Woox Home hallintasovelluksella. Sovellus
löytyy sekä Android että iOS -laitteille.

Huomiothan, että laite vaatii ulkona toimiakseen 2,4GHz WiFi

verkon.

')}

https://www.finnsat.fi/product/4003/wifi-full-hd-1080p-ip-kamera-ulkokayttoon-valonheittimella
https://www.finnsat.fi/product/4003/wifi-full-hd-1080p-ip-kamera-ulkokayttoon-valonheittimella
https://www.finnsat.fi/product/3677/wifi-ip-kamera-full-hd-1080p-ulkokayttoon-ip65-ladattavat-akut-2x-2600mah
https://www.finnsat.fi/product/3677/wifi-ip-kamera-full-hd-1080p-ulkokayttoon-ip65-ladattavat-akut-2x-2600mah
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*8435350741730*
8435350741730

WiFi/LAN IP-kamera Full HD 1080P, ulkokäyttöön
IP65, DC 5V/1A

Sähkönumero 7116716 Tuotenumero WOOX-R9044

Erittäin pienikokoinen, mutta monipuolinen WOOX-R9044 WiFi/LAN IP-
kamera ulkokäyttöön (IP65). Pienestä koosta huolimatta kuvan tarkkuus
1080p (1920x1080 pikseliä). Liitä talon WiFi- tai kiinteään LAN-verkkoon
ja lataa sovellus puhelimeesi - olet valmis valvomaan sitä mikä on sinulle
tärkeintä. Live-kuvan näet puhelimesta. Videoiden sekä kuvien
tallennusta varten laitteessa on Micro SD-muistikorttipaikka.

Kameravalvonta vahtii läheisiäsi ja lemmikkiäsi

Toimii erinomaisesti piha-alueen valvontakamerana tai lemmikkivahtina.
Kaksisuuntaisen audiotoiminnon avulla kuulet mitä paikan päällä
tapahtuu, mutta voit myös puhua toiseen suuntaan ja äänesi kuuluu
kameran kaiuttimista.

Liiketunnistin antaa hälytyksen puhelimeesi ja voit myös säätää sen
herkkyyttä. Kameran sisäisten IR-valojen ansiosta näkyvyys hämärässä
on jopa 10 metriä.

Ei lisälaitteiden tarvetta - toimii minkä tahansa 2,4 GHz:n langattoman
reitittimen kanssa ilman erillistä ohjainyksikön tai maksullisen
tilauspalvelun tarvetta. Voit kytkeä kameran myös kiinteään LAN-
verkkoon RJ45 Ethernet-kaapelilla.

Etäkäyttö: Hallitse toimintoja mistä tahansa tablet-laitteesta tai
älypuhelimesta ilmaisella Woox Home hallintasovelluksella. Sovellus
löytyy sekä Android että iOS -laitteille.

Huomiothan, että laite vaatii ulkona toimiakseen 2,4GHz WiFi

verkon tai Ethernet-kaapeliyhteyden kiinteään LAN-verkkoon.

*6410071269024*
6410071269024

32GB microSD kortti

Sähkönumero 7126902 Tuotenumero MSD32

Tämä 32Gt SD muistikortti on yhteensopiva Woox Smart Home
kameroiden kanssa. Sujauta kortti kameraan ja saat paikallisen
tallennustilan.
Yleismallisena soveltuu myös moniin muihin laitteisiin.

https://www.finnsat.fi/product/3676/wifilan-ip-kamera-full-hd-1080p-ulkokayttoon-ip65-dc-5v1a
https://www.finnsat.fi/product/3676/wifilan-ip-kamera-full-hd-1080p-ulkokayttoon-ip65-dc-5v1a
https://www.finnsat.fi/product/3505/32gb-microsd-kortti
https://www.finnsat.fi/product/3505/32gb-microsd-kortti

