
•  Nest Cam IQ-kamera

•  Strømadapter

•  Strømkabel

•  Hurtigstartveiledning

Innholdet i esken

2 års begrenset garanti

For brukerstøtte, gå til nest.com/eu/support
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Ved 1080p krever Nest Cam en båndbreddehastighet på 800 til 2000 kbps 

for opplasting under videostrømming. 

Kameraene bruker mer båndbredde til å strømme video når scenen 

inneholder mer bevegelse. 

HHvis du abonnerer på Nest Aware, strømmes alle videopptakene fra 

kameraet til skyen for sikker ekstern lagring. Ved 1080p kan hvert kamera 

bruke en båndbredde for opplasting på 150 GB til 300 GB per måned, 

avhengig av hvilke innstillinger for videokvalitet som brukes.

Krav til båndbredde

Wi-Fi-forbindelse

Fungerende bredbåndstilkobling med opplastingshastighet på minst 2 Mbps

Krever en kompatibel telefon eller et kompatibelt nettbrett med den 

kostnadsfrie Nest-appen og Bluetooth 4.0. Visse telefoner, nettbrett og 

nettverk støtter ikke 1080p. Du nner mer informasjon på 

nest.com/requirements

Krav for tilkobling

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz eller 5 GHz (støtte for WEP-, WPA-, 

WPA2-kryptering)

Bluetooth Low Energy (BLE)

802.15.4 på 2,4 GHz

Trådløs tilkobling

Vekt: 357 g

Høyde: 12,4 cm

Bredde: 7,4 cm

Dybde: 7,4 cm

Total USB-C-kabellengde: 3 m

Størrelse og vekt

128-bit AES med TLS/SSLSikkerhet

Strømadapter (inngangseffekt): 100–240 V (vekselstrøm), 50/60 Hz, 0,65 A

Strømadapter (utgangseffekt): 15 V (likestrøm), 1,87 A

Kamera (inngangseffekt): 15 V (likestrøm), 1,0 A

Strøm

Bare for innendørs brukVærbestandighet

Fra 0 til 40 °CDriftstemperatur

Høyttaler med høy kvalitet

Mikrofoner

Lysring

Lyd og lys

Høyeffekts infrarøde LED-lys (940 nm) med IR-lterNight Vision

130° diagonaltSynsfelt

Opptil 1080p (1920 x 1080) ved 30 bilder/sek, H.264-koding, HDRVideo

1/2,5-tommers 4K-fargesensor (8 megapiksler) med 12 x digital zoom

Sporingsfunksjon med nærbilder

Kamera

HvitFarge

Tekniske spesikasjoner

*Enkelte funksjoner, som for eksempel mobilvarsler, fjernstyring, videostrømming og videoopptak, krever fungerende tilkobling til Wi-Fi.

Lag klipp og fortlm som kan lastes ned og deles 
med venner og familie.

Del klippene

Merk av områder som er viktige for deg, og få 
varsler hvis noe skjer der.

Aktivitetssoner

Familiar Face Alerts
Bli varslet hvis kameraet ser et familiemedlem 
– eller en fremmed.

Se hva som har skjedd med opptil 30 dager 
med videologg og døgnkontinuerlige opptak i 
nettskyen – ikke bare råklipp.

Videohistorikk

Få med deg alt med et 
Nest Aware-abonnement.

I Nest-appen kan du se hva som har skjedd, 
selv om du har gått glipp av et varsel.

Tre timer med bildehistorikk

Se alt som skjer i 130° med HD-kvalitet (1080p). 
Kraftige IR LED-lamper lyser opp hele rommet, 
slik at du også kan se i mørket.

Direkteoverført video hele døgnet

Med Nest-appen og Nest Cam-enhetens 
mikrofoner og høyttaler er det enkelt å 
ha samtaler.

Snakk og lytt: toveislyd i HD

Med Supersight (4k-sensor), Zoom and Enhance 
(12x digital zoom) og HDR kan kameraet 
automatisk zoome inn og følge personers 
bevegelser i krystallklar video.

Supersight

Smart nok til å skille mellom mennesker og ting, 
og deretter varsle deg.

Person Alerts

Produktfunksjoner

Nest Cam IQ har en 4K-sensor og 12 x digital zoom, og 
gir deg skarp og tydelig HD-video (1080p). Med HD Talk 
and Listen kan du ha tydelige samtaler. Og Nest Cam IQ 
er smart med tanke på når og hvordan du varsles. 
Kameraet har avanserte algoritmer som kan skille 
mellom personer og ting, og deretter varsle deg. I tillegg 
kan det automatisk zoome inn og følge personers 
bebevegelser i krystallklar video. Og med et Nest 
Aware-abonnement kan du til og med bli varslet hvis 
det ser et kjent fjes – eller en fremmed.

Kan skille mellom 
personer og ting.

Nest Cam IQ indoor 


