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MOBILNA KAMERA
4G/LTE

* oferta ważna do 30.11.2017

PLN/netto*

SPECYFIKACJA

MOBILNA KAMERA NuboCam
NuboCam to mobilna kamera, która działa w sieci 4G/ LTE lub Wi-Fi. Magnetyczna
część obudowy daje możliwość umieszczenia/przyczepienia jej na każdej metalowej
powierzchni, dając użytkownikowi swobodę wyboru miejsca instalacji.
CO WYRÓŻNIA NuboCam?
NuboCam współpracuje z sieciami mobilnymi 4G / LTE lub Wi-Fi, więc bez względu
na to, gdzie jesteś, możesz mieć nadzór nad tym, co chcesz chronić. Urządzenie
rejestruje wysokiej jakości ﬁlmy z rozdzielczością do 1080p, a szerokokątny obiektyw zapewnia bardziej szczegółowy widok. Małe rozmiary i elegancki design, a także
obudowa odporna na działania atmosferyczne sprawiają, że możliwości wykorzystania NuboCam są praktycznie nieograniczone.
JAK TO DZIAŁA?
Nagrywanie zdarzeniowe oznacza mniej fałszywych alarmów oraz przesyłanie
jedynie istotnych nagrań. Dzięki funkcjom wykrywania ruchu NuboCam poinformuje
Cię, gdy zidentyﬁkuje zagrożenie, a Ty będziesz mógł od razu obejrzeć/zweryﬁkować
daną sytuację.

Przetwornik obrazu

1/2.8”, 2.43 megapikseli (CMOS)

Rozdzielczość

Wi-Fi: HD 1080P @ 15 kl/s H.264
mobilne: HD 720P @ 5 kl/s H.264

Pole widzenia

138° (kąt poziomy)

Oświetlacz

diody LED IR (do 10m)

Głos, światło i czujniki

głośnik
mikrofon
status LED (x3)
przetwornik dzienny/nocny
piroelektryczny czujnik podczerwieni (PIR)

Nagrywanie

10, 30, 90 dni - subskrypcja Nubo Cloud

opcje dodatkowo płatne

(szczegóły na www.nubocam.com)
karta SD/SDHC/SDXC do 128GB

Temperatura pracy

Od -20°C do +40°C

GWARANCJA JAKOŚCI
Zaprojektowany przez holenderskich inżynierów NuboCam jest produkowany
w Wielkiej Brytanii z najwyższej jakości materiałów.

Strumień wideo

do 512 Kbps w sieciach komórkowych

CO ZAWIERA ZESTAW?
Kamera Nubo IP-64 (wewnętrzna/zewnętrzna), przewód micro USB 1,5m,
ładowarka USB 5V, instrukcja szybkiej instalacji, śrubokręt.

Obsługa

(HD 720p @ 5 kl/s)
do 2 Mbps w sieci WiFi (HD 1080p @ 15 kl/s)
iPhone 4S/5/5S/6/6Plus/6S/7/7s/ 7Plus z
oprogramowaniem iOS w wersji 8 lub wyżej
wszystkie smarftfony z oprogramowaniem
Android w wersji 4.1 lub wyżej
Gwarancja

2 lata

Języki

angielski, niemiecki, holenderski

Waga i wymiary

150g
8cm x 6cm x 4cm

Łączność

sieć bezprzewodowa WiFi b/g/n @ 2,4 Ghz
sieci mobilne 3G/4G LTE
karta SIM

Zasilanie

zasilacz 5VDC
micro USB (lub power bank)

