
VEIU Pro
Wizjer  cyfrowy 
Wi-Fi do drzwi

NIGDY NIE PRZEGAPISZ WIZYTY
Dzięki cyfrowemu wizjeru Wi-Fi będziesz mieć przegląd 
tego, co dzieje się przed twoimi drzwiami w dowolnym 
miejscu i czasie. 

WYGODNE URZĄDZENIE DLA 
UŻYTKOWNIKA
Kolorowy wyświetlacz LCD ułatwia obsługę urządzenia 
bez korzystania z telefonu komórkowego. Oznacza to, że 
nawet małe dzieci lub seniorzy nie będą mieli problemu 
z cyfrowym wizjerem Wi-Fi.

NATYCHMIASTOWA INFORMACJA 
O RUCHU
Wbudowany czujnik ruchu PIR i podczerwone światło 
nocne zapewniają automatyczne wykonywanie migawek 
lub nagrywanie wideo za każdym razem, gdy ktoś porusza 
się u twoich drzwi.



SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Zewnętrzna kamera
Kamera wewnętrzna

2.0 MPx CMOS, kąt widzenia 180° 
3.0 MPx CMOS 

Model EQS1 (Copper)

Wyświetlać 7-calowy ekran dotykowy LCD, rozdzielczość 1280 x 720
Moc Bateria Litowa, 10 000 mAh
Awaryjny tryb Až 45 dní
Wykrywanie ruchu Tak (PIR, do 2 m)
Nocny świt Tak (4x dioda podczerwieni)
Przycisk dzwonka Tak (regulowane podświetlenie)
Pamięć wewnętrzna 6GB
Pamięć zewnętrzna Obsługa kart MicroSD (až 32 GB)
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz
Aplikacja mobilna  Android w wersji 4.4 i nowszej, iOS 8.0 i nowsza
Szerokość drzwi 35 do 110 mm
Średnica otworu montażowego 14 do 50 mm
Wymiary (monitor / kamera) 195 x 137 x 23 mm / Ø65 x 18 mm
Waga (monitor / kamera)
Kolorystyka

430 g / 110 g
Copper (miedź)

-30°C ~ +60°C / -20°C ~ 50°C
10% ~ 85% / 20% ~ 75%

Angielski

Reprezentatywnym i autoryzowanym dystrybutorem 
dla Republiki Czeskiej i Słowackiej jest:
SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262, www.equeshome.eu

PODŚWIETLENIE NOCNE NA

4 zintegrowane nocne diody podczerwieni 
LED do wyraźnego oglądania w dzień iw nocy

WYKRYWANIE RUCHU
Wbudowany czujnik PIR wykrywa ruch 
przed drzwiami, automatycznie rejestruje 
i ostrzega użytkownika

PODCZERWIEŃ

DŁUGA STABILNOŚĆ
Wbudowany akumulator litowy 10 000 

mAh dla wizjerów  o długim działaniu 
10000 mAh

10000 mAh

Optyka kamery o kącie widzenia 180 ° 
zapewnia maksymalną widoczność przed 
drzwiami

SZEROKI KĄT 180 °
180°

DWUKIERUNKOWA

Dwukierunkowa transmisja audio do zdal-
nej komunikacji z gościem przy drzwiach

Konstrukcja kamery zapobiega niechcianemu 
oglądaniu mieszkania przez optykę, tak jak w 
przypadku tradycyjnych obserwatorów drzwi

MAKSYMALNA PRYWATNOŚĆ
TRANSMISJA AUDIO

POŁĄCZENIE Wi-Fi
Użyj domowej sieci Wi-Fi, aby bezpiecznie 

przesyłać strumieniowo wideo na 
urządzenie mobilne z Androidem lub iOS

7-calowy kolorowy wyświetlacz do łatwego 
sterowania urządzeniem bez potrzeby 
korzystania z urządzenia mobilnego

INFORMACJE OGÓLNE
7’’  WYŚWIETLACZA

Wilgotność przechowywania / pracy
Temperatura przechowywania / pracy

Język menu


