
VEIU mini 2
Digitálne dverné 
Wi-Fi kukátko

NIKDY NEPREMEŠKÁTE NÁVŠTEVU
Vďaka digitálnemu dvernému Wi-Fi kukátku budete
mať prehľad o dianí pred Vašimi dverami kedykoľvek
a kdekoľvek.

UŽÍVATEĽSKY PRÍVETIVÉ ZARIADENIE
Farebný LCD displej umožňuje jednoduchú obsluhu
zariadenia aj bez použitia mobilného telefónu.
S digitálnym dverným Wi-Fi kukátkom tak nebudú
mať problém ani malé deti či seniori.

OKAMŽITÉ UPOZORNENIE NA POHYB
Integrovaný pohybový PIR senzor a infračervený 
nočný prísvit zaisťujú automatické obstaranie snímku 
alebo spustenie nahrávania videozáznamu zakaždým,
akonáhle sa pri Vašich dverách ktokoľvek pohne.



TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

Kamera 2.0 MPx CMOS, uhol záberu 160° 
Model EQA27CP (Copper)/ EQA27GY (Gray)

Displej Dotykový LCD, 4.3’’, rozlíšenie 480 x 272
Napájanie Lítiová batéria, 5 000 mAh
Pohotovostný režim Až 40 dní
Detekcia pohybu Áno (PIR, do 2 m)
Nočný prísvit Áno (1x infračervená dióda)
Tlačidlo zvončeka Áno (nastaviteľné podsvietenie)
Interná pamäť Nie 
Externá pamäť Podpora MicroSD kariet (až 32 GB)
Wi-Fi IEEE802.11 b/g/n 2.4 GHz
Mobilná aplikácia Android verzia 4.4 a vyššia, iOS 8.0 a vyššia
Šírka dverí 35 až 110 mm
Priemer otvoru pre montáž 14 až 50 mm
Rozmery (monitor / kamera) 115 x 87 x 28 mm / Ø63 x 18 mm
Hmotnosť (monitor / kamera) 245 g / 115 g
Farebné prevedenie Copper (medená) / Gray (sivá)

Vlhkosť skladovacia / prevádzková
Teplota skladovacia / prevádzková -30°C ~ +60°C / -20°C ~ +50°C

10% ~ 85% / 20% ~ 75%
Jazyk menu Čeština

Zástupca a autorizovaný distribútor pre                 
Českú a Slovenskú republiku je spoločnosť:
SAFE HOME europe s.r.o.
Bochoř 148/42, 750 02 Přerov, ČR
Tel: +420 581 222 262, www.equeshome.eu

INFRAČERVENÝ NOČNÝ PRÍSVIT
Integrovaná infračervená LED dióda

nočného prísvitu pre jasný obraz cez
deň aj v noci

DETEKCIA POHYBU
Vstavaný PIR senzor pre detekciu pohybu
pred dverami, automatické nasnímanie
záznamu a upozornenie užívateľa

DLHÁ VÝDRŽ
Vstavaný lítiový dobíjací akumulátor 

s kapacitou 5 000 mAh pre dlhú 
prevádzku kukátka

5000 mAh
Optika kamery s uhlom záberu 160°
zaručuje maximálny možný prehľad
o situácii pred dverami

ŠIROKÝ UHOL ZÁBERU
160°

OBOJSMERNÝ AUDIO PRENOS
Obojsmerný audio prenos pre

vzdialenú komunikáciu
s návštevníkom pri dverách

Konštrukcia kamery zabraňuje nechcenému 
nahliadaniu do bytu cez optiku ako pri 
bežných dverných kukátkach

MAXIMÁLNE SÚKROMIE

Wi-Fi PRIPOJENIE
Využitie domácej Wi-Fi siete pre

bezpečné streamovanie videa do
mobilného zariadenia s operačným

systémom Android alebo iOS

Farebný displej s uhlopriečkou 4,3'' pre
jednoduché ovládanie zariadenia bez
nutnosti použitia mobilného zariadnia

PREHĽADNÝ DISPLEJ
4.3’’


