Nadzorujte od koderkoli
Ogledate si lahko slike od koderkoli na svetu z uporabo brezžičnega
omrežja ali telefon in tablice 3G/4G omrežja.

Enostavna namestitev - PC ni potreben
Vemo, da nimate časa za branje dolgih priročnikov, zato je
SecureLink enostaven za namestitev in uporabo. Računalnika
sploh ne potrebujete. Vse naredite in nadzorujete preko v vaše
iOS ali Android naprave.

Ena aplikacija - Več kamer
Dodate lahko toliko kamer, kolikor želite, kar pomeni, da lahko
nadzorujete več kamer iz naše brezplačne SecureLink uporabe.
Vsaka kamera ima lahko do 20 hkratnih uporabnikov, tako da lahko
omogočite dostop drugim družinskim članom in prijateljem po vaši
izbiri.
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Nadzor dan in noč
SecureLink ima dva video tipala / leči. En objektiv se uporablja
posebej za delovanje podnevi zagotavlja čisto in barvito sliko,
medtem ko je drugi objektiv uporabljajo izključno v slabih svetlobnih
pogojih.

Alarmi

SecureLink možnost, da vas obvesti in sicer preko vgrajenih detektorjev za
zvok, gibanje in toploto:
• zmogljiv mikrofon, da slišite, kaj se dogaja okoli kamere.
• Zaznavanje dvojnega gibanja vključuje pametno pasivno Infra rdeče detekcijo
(PIR) do 7 metrov in video detekcijo gibanja.
Vse spremembe so posredovana preko push tehnologije v obliki obvestila
poslana neposredno v vaš iOS ali Android napravo.
Vgrajen PIR (Pasivni infrardeči ) senzor zazna toploto gibljivih elementov,
kot so ljudje ali ži vali. Video pa ujame vse vrste gibanja, ki ne ustvarjajo
toploto in so izven območa PIR.
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H.264 video kompresija
Dva senzorja / leči za dnevno in nočn o delovanje
PIR detekcija telesa, efektivna razdalja - 7 metrov
Dvosmerni avdio
SD card za snemanje s 5 sekundnim pred-snemanjem
802.11n brezžični WEP in WPA/WPA2 varnostne podpore
WPS (WiFi Protected Setup)
Hkratno pošiljanje na računalnik, mobilni telefon in snemanje na SD kartico
Nadzor Nočni način - podpora samodejno ali ročno
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Poveže se lahko hkrati do 20 uporabnikov
V paketu s programsko opremo brezplačna aplikacija za upravljanje video BabyLink Live
Obveščanje Push na iPhone / iPad in Android za PIR in zvočno odkrivanje
E-mail / FTP opozorilo za PIR in zvok odkrivanje
Razporejanje dogodkov
Snemanje videa na NAS naprave
Notranja ura realnega časa
Watchdog funkcija za preprečevanje odpovedi sistema
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