Dane aktualne na dzień: 08-04-2020 15:58

Link do produktu: https://www.e-gate.com.pl/somfy-2401188-visidom-oc100-hd-kamera-zewnetrzna-hd-p-1716.html

Somfy 2401188 Visidom OC100 HD,
kamera zewnętrzna HD
Cena

1 040,00 zł

Dostępność

Dostępny

Numer katalogowy

2401188

Kod producenta

SOMFY VISIDOM OC100 HD

Producent

Somfy

Opis produktu
SOMFY Visidom OC100 - nowoczesna, zewnętrzna kamera internetowa z dedykowaną aplikacją mobilną do zarządzania i
podglądu. Dzięki podłączeniu jej do internetu i połączeniu z aplikacją na smartfona można śledzić, co aktualnie dzieje się w
naszym domu. Kamera OC100 ma wbudowany mikrofon pozwalający również na transmisję dźwięku wraz z obrazem.

Łatwa w użyciu:
- instalacja typu plug 'n play (podłącz i korzystaj) za pomocą aplikacji mobilnej
- podłączenie do sieci wifi
- przyjazna w użyciu aplikacja
- brak konieczności rejestracji jakichkolwiek kont w internecie
Najwyższa jakość zdjęć:
- obraz panoramiczny
- jakość obrazu HD
- kompresja H.264 dla świetnej jakości streamingu
- dołączona karta Micro SD do przechowywania Twoich obrazów i filmów
- tryb nocny
Komfort i bezpieczeństwo:
- czujnik ruchu może uruchamiać kamerę i rejestrację obrazu
- powiadomienia email o wykryciu ruchu
- ewidencja historii zdarzeń (z czujnika ruchu)
- 2-kanałowe audio
- kompatybilność z Tahomą i systemem alarmowym
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Specyfikacja techniczna:
Szerokość : 63.4 mm
Wysokość : 220 mm
Głębokość : 151 mm
Art. 2401188

Zestaw Zawiera
-kamera Visidom OC100 x 1szt.
-stand/uchwyt x 1szt.
-antena WiFi x 1szt.
-karta pamięci Micro SD 8GB x 1szt.
-kabel ethernet (2m) z adapterem USB x 1szt.
-instrukcja w języku polskim
-gwarancja od autoryzowanego dealera firmy Somfy

Somfy
Somfy to firma skupiająca swoją działalność na tworzeniu funkcjonalnych
produktów mających bezpośredni wpływ na komfort oraz bezpieczeństwo
społeczeństwa. Automatyka do różnego rodzaju bram, zarówno garażowych,
jak i przesuwnych oraz skrzydłowych jest testowana w najbardziej trudnych
warunkach, dzięki temu niektóre produkty mają dłuższą gwarancję. Dodatkowo
firma gwarantuje swoim klientom najlepsze rozwiązania innowacyjne i
technologiczne, gotowe systemy, które można montować do nowej lub już
istniejącej bramy, niezależnie od jej rodzaju. Klienci mogą wybierać spośród
szerokiej gamy produktów dostosowanych do różnorodnych indywidualnych
potrzeb. Automatyka do bram garażowych obejmuje produkty z napędem
łańcuchowym bądź pasowym, które są montowane na suficie lub napędy typu
rurowego do bram rolowanych. Napęd Somfy cechuje płynna niczym
niezakłócona praca, długa żywotność, wykrywanie przeszkód powodujące
zatrzymanie się napędu, programowanie po upływie ustalonego czasu
automatycznego zamykania oraz w zależności od produktu opcjonalnie
wyposażenie w akumulator na wypadek awarii lub braku zasilania. Napędy do
bram garażowych są kompatybilne z innymi produktami z serii Home Motion i
nie tylko, z których wykorzystaniem możemy stworzyć inteligentne i
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praktyczne rozwiązania we własnym wnętrzu. Automatyka do bram
skrzydłowych to różnorodne rozwiązania odnośnie do montażu napędu, który
może być montowany w bramie, na ramieniu bądź w wersji z cylindrami w
przypadku bram o dużej masie lub jako napęd podziemny bez widocznych
ramion. W wielu miejscach ze względów technicznych bądź ograniczonej
powierzchni najbardziej odpowiedni jest montaż bram przesuwnych Somfy. W
naszej ofercie oprócz automatyki do bram znajdą Państwo także mechanizmy
do rolet, markiz oraz żaluzji, a także systemy parkingowe, szlabany. Ponadto
dostępne są klasyczne domofony oraz bardziej nowoczesne wideodomofony,
oraz różnego rodzaju akcesoria do mechanizmów Somfy. Niezwykle
funkcjonalne mechanizmy do regulacji rolet to nie tylko wygoda, ale także
sterowanie przepływem światła oraz dodatkowa izolacja cieplna i akustyczna
domu. Pełen komfort zdalnego sterowania oraz ochrona przed włamaniem.
Podobnie jak domofon oraz wideodomofon montowany na ścianie bądź bramie,
który pozwala na natychmiastową identyfikację naszego gościa. Automatyka w
trosce o bezpieczeństwo naszych najbliższych. Wybierając produkty marki
Somfy, decydują się Państwo na kontrolę dostępu bazującą na wysokiej
jakości, bezpieczeństwu, komforcie użytkowania oraz oszczędności energii
elektrycznej.

wygenerowano w programie shopGold

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

