
Få varsel om inntrengning 
i hjemmet direkte på din 
smartphone

Emma sett

Ukjent ansikt sett

VARSLER OM INNBRUDD

Sender øyeblikkelig et varsel til deg 
dersom en inntrenger blir detektert. 
Varselet er komplett med bilde av 
personens ansikt og et videoopptak.

ALARMDETEKTERING 

Når kameraet hører en alarm, som for 
eksempel en sikkerhets- eller en 
røykalarm, sender systemet ut en 
varselmelding og gjør et videoopptak. 

ENKELT OPPSETT PÅ 
ET PAR MINUTTER

Plasser kameraet innendørs, rettet mot 
inngangsdøren, koble det til og last 
appen ned på din smartphone. 
Så enkelt er det!

Hjemmekamera som kjenner
igjen ansikter

welcome



Produktbeskrivelse
Hjemmekameraet som 
kjenner igjen ansikter
Ytterdel i varig aluminium 
i ett stykke
Videosensor: 4MP
Oppløsning: Full HD-video 
1080p
Koding: H.264
Infrarødt nattsyn: 8 m
Synsfelt: 130°
8x Digitalt zoom på videoer
Mikrofon
Livestream
Designet kun for innendørs bruk

Produktstørrelse
45 x 45 x 155 mm

Strøm
Skal kobles til medfølgende 
strømadapter

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

I Boksen 
1 Welcome
1 microUSB strømadapter
1 microSD-kort (allerede 
satt inn i kameraet)

Krav
Bredbånds internettforbindelse 
er nødvendig. Påkrevet minimal 
hastighetskobling for opp-/
nedlasting er 25 Kb/s. O� entlige 
hotspots kan ikke brukes

Tilkoblingsspesifi kasjoner
Ethernet RJ-45: 10/100 Mbits
Trådløst: Wi-Fi 802.11 b/g/n 
(2.4 GHz), Åpen/WEP/WPA/
WPA2-personlig

Sikkerhet
Sikker bank-nivå kryptering

Gratis App
Ingen abonnementkostnader
App tilgjengelig på App Store / 
Google Play.
Gratis tilgang til kameraet 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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igjen ansikter
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Privatliv: Familie-
medlemmer blir ikke 
lagret i opptaket

Detekterer 
husdyr

Infrarød nattsyn 130°-synsfelt Full HD

Gjør kun opptak 
av det som er 
viktig

Live stream

En unik opplevelse

Lagring på lokalt 
microSD-kort. Muli-
ghet for å lagre på 
Dropbox eller FTP

Hvordan sørger welcome for
at videoene forblir private?

Videoene og identifikasjonene lagres privat
på kameraets microSD-kort. Når du fjerner
SD-kortet, fjernes alle identifikasjonsdata
og alle videoer fra kameraet.

Gratis videolagring, 
ikke noe månedlig 
beløp å betale


