VEIU Pro
Digitální dveřní
Wi-Fi kukátko

NIKDY NEPROMEŠKÁTE NÁVŠTĚVU
Díky digitálnímu dveřnímu Wi-Fi kukátku budete mít
přehled o dění před Vašimi dveřmi kdykoliv
a kdekoliv.

UŽIVATELSKY PŘÍVĚTIVÉ ZAŘÍZENÍ

Barevný LCD displej umožňuje snadnou obsluhu
zařízení i bez použití mobilního telefonu. S digitálním
dveřním Wi-Fi kukátkem tak nebudou mít problém
ani malé děti či senioři.

OKAMŽITÉ UPOZORNĚNÍ NA POHYB
Integrovaný pohybový PIR senzor a infračervený
noční přísvit zajišťují automatické pořízení snímku
nebo spuštění nahrávání videozáznamu pokaždé,
jakmile se u Vašich dveří kdokoliv pohne.

DETEKCE POHYBU
Vestavěný PIR senzor pro detekci pohybu
před dveřmi, automatické pořízení
záznamu a upozornění uživatele
180°

ŠIROKÝ ÚHEL ZÁBĚRU

4 integrované infračervené LED diody
nočního přísvitu pro jasný obraz ve dne
i v noci.

DLOUHÁ VÝDRŽ

Optika kamery s úhlem záběru 180°
zaručuje maximální možný přehled
o situaci před dveřmi

Vestavěný lithiový dobíjecí akumulátor
s kapacitou 10 000 mAh pro
dlouhý provoz kukátka

MAXIMÁLNÍ SOUKROMÍ

OBOUSMĚRNÝ AUDIO PŘENOS

Konstrukce kamery zabraňuje
nechtěnému nahlížení do bytu skrz optiku
jako u běžných dveřních kukátek
7’’

INFRAČERVENÝ NOČNÍ PŘÍSVIT

PŘEHLEDNÝ DISPLEJ
Barevný displej s úhlopříčkou 7’’ pro
snadné ovládání zařízení bez nutnosti
použití mobilního zařízení

10000 mAh

Obousměrný audio přenos pro
vzdálenou komunikaci
s návštěvníkem u dveří

Wi-Fi PŘIPOJENÍ
Využití domácí Wi-Fi sítě pro bezpečné
streamování videa do mobilního zařízení
s operačním systémem Android nebo iOS

TECHNICKÁ SPECIFIKACE
Model
Vnější kamera
Vnitřní kamera
Displej
Napájení
Pohotovostní režim
Detekce pohybu
Noční přísvit
Tlačítko zvonku
Interní paměť
Externí paměť
Wi-Fi
Mobilní aplikace
Šířka dveří
Průměr otvoru pro montáž
Rozměry (monitor / kamera)
Hmotnost (monitor / kamera)
Barevné provedení
Teplota skladovací / provozní
Vlhkost skladovací / provozní
Jazyk menu

EQS1 (Copper)
2.0 MPx CMOS, úhel záběru 180°
3.0 MPx CMOS
Dotykový LCD, 7’’, rozlišení 1280 x 720
Lithiová baterie, 10 000 mAh
Až 45 dní
Ano (PIR, do 2 m)
Ano (4x infračervená dioda)
Ano (nastavitelné podsvícení)
6GB
Podpora MicroSD karet (až 32 GB)
IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz
Android verze 4.4 a vyšší, iOS 8.0 a vyšší
35 až 110 mm
14 až 50 mm
195 x 137 x 23 mm / Ø65 x 18 mm
430 g / 110 g
Copper (měděná)
-30°C ~ +60°C / -20°C ~ 50°C
10% ~ 85% / 20% ~ 75%
Angličtina

Zástupce a autorizovaný distributor pro Českou
a Slovenskou republiku je společnost:
SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262, www.equeshome.eu

