Wi-Fi Video monitor pro venkovní použití
Focus 72

Sledujte, na čem záleží, odkudkoliv
Focus 72 Motorola je venkovní HD videokamera, která vám umožní sledovat věci, které jsou
nejdůležitější. Focus 72 značky Motorola zahrnuje video noční vidění a video ve vysokém rozlišení.
Kamery Motorola FOCUS pracují prostřednictvím zabezpečené cloudové služby Hubble. Aplikace
Hubble obsahuje bezplatné streamování a inteligentní oznámení do smartphonu, tabletu nebo
počítače. Kdykoliv se něco stane doma, budete o tom vědět. Výstrahy pohybu v reálném čase vám
poskytnou klid, bez ohledu na to, kde jste.
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Wi-Fi bezdrátové připojení
LAN připojení
Zobrazení na kompatibilních
smartphonech, tabletech a počítačích *
Zabezpečené šifrování dat
Streamování vzdáleného videa s vysokým
rozlišením (720p) **
Infračervené noční vidění až 20 metrů
pomocí 24 IR LED
Zorné pole 110 °
Snímač PIR má detekční dosah až 10 m
Filtr True Color
Monitorování pohybu a oznámení
Stupeň krytí IP66
Materiál pouzdra: kov
Vzdálený zoom
Ruční nahrávání videa a pořízení snímků
***
Pracuje s aplikací Hubble
Aplikace Hubble využívá zabezpečené
cloudové servery s třífázovým šifrováním a
zabezpečením na úrovni banky

Wi-Fi Videokamera
Adaptér s 2,5m kabelem
Rychlý průvodce

* Vyžaduje bezdrátové připojení k internetu a kompatibilní prohlížeč
** Při prohlížení zařízením schopným zobrazit 720p
*** Tato funkce funguje pouze u systémů Android a iOS s možností
ukládání dat

Logistické informace
Kód položky

EAN čárový kód

102510200201

5012786803282

Počet
jednotek v
EAN čárový kód
1 balení /
přepravního kartonu
přepravní
balení
4

5012786700727

Rozměry 1
dárkového balení
(cm)

W22 x D16,5 x H15

Hrubá Hrubá hmotnost
Rozměry 1
Hrubá hmotnost
hmotnost 1 dárkového
přepravního
přepravního balení
1
balení
(cm)
balení
produktu
L25 x W23 x H28
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