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General information

Tämän helppokäyttöisen älykkään IP-sisäkameran voi 
yhdistää kätevästi olemassa olevaan Wi-Fi-verkkoon, 
jolloin voit valvoa kotiasi ja tallentaa äänen tai liikkeen.
Tallennuksia voidaan tehdä jatkuvasti, ajastaa tai 
aktivoida liikkeen tai äänen perusteella.

Kiinnitä kamera helposti seinään, kattoon tai hyllyyn 
mukana toimitetulla kiinnikkeellä. Liikuta kameraa vaaka- 
ja pystysuunnassa puhelimen ilmaisella sovelluksella tai 
anna sen seurata liikettä automaattisesti, jotta yksikään 
tapahtuma ei jää huomaamatta.

Kätevän muotoilun ansiosta laite sopii jokaiseen 
huoneeseen, ja infrapuna-LED-valo tarjoaa jopa 10 metrin 
pimeänäön ilman näkyvää valoa.

Integroitu ilmastoanturi näyttää sekä lämpötilan että 
kosteuden huoneessa.

Voit katsoa, kuunnella ja puhua kameran edessä olevan 
henkilön kanssa tai katsoa tallenteita microSD-kortilta (ei 
sisälly toimitukseen) tai pilvestä (tilauspohjainen). Jos 
liikkeentunnistus ei ole käytössä, ihmiset voivat silti 
lähettää sinulle ilmoituksen, joka herättää huomiosi, 
painamalla kameran etuosassa olevaa painiketta.

Nedis® SmartLife
Tutustu suureen, alati laajentuvaan tuotevalikoimaamme, 
johon kuuluu esimerkiksi lamppuja, kytkimiä, pistorasioita, 
antureita ja kameroita. Kaikkia tuotteita voidaan ohjata 
helppokäyttöisellä ja intuitiivisella sovelluksella.
Etsitpä sitten yksittäistä älylamppua tai -pistorasiaa tai 
haluat automatisoida koko kotisi, tutustu siihen, kuinka 
helposti saatavilla älyteknologia on nykyään.

Features

• Full HD -kuvanlaatu yksityiskohtien katseluun ja 
tallentamiseen
• Automaattinen liikkeentunnistus varmistaa, ettei 
yksikään tapahtuma jää huomaamatta
• Viehättävä muotoilu, ihanteellinen lapsen tarkkailuun
• Kameran painike, jolla lähetetään ilmoituksia puhelimeen

Sales information

Order code: WIFICI30CGY
Product 
description:

SmartLife Sisäkamera | Wi-Fi | Full HD 
1080p | Kääntö/kallistus | Cloud / Micro SD | 
Liiketunnistimella | Yökuvaus | Android™ & 
iOS | Harmaa/Valkoinen

Packaging: Lahjapakkaus lukituksella
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 115 mm 100 mm 245 mm 473 g
5 255 mm 120 mm 565 mm 2640 g
20 530 mm 255 mm 585 mm 11580 g



• Ilmastoanturi huoneen lämpötilan ja kosteuden 
tarkkailuun
• Tallennus enintään 128 Gt:n micro SD -kortille (ei sisälly 
toimitukseen) tai pilvipalveluun (tilauspohjainen)
• Liikkeen- ja äänentunnistus sekä säädettävä herkkyys
• Pimeänäkö jopa 10 m infrapuna-LEDien ansiosta
• Kehtolaulutoiminto - ota käyttöön tai poista käytöstä 
sovelluksella ja valitse lapsen suosikkilaulu, niin lapsi voi 
nukahtaa helpommin
• Sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin kaksisuuntaiseen 
viestintään - sopii erinomaisesti itkuhälyttimeksi
• Mukana suojus - silikonipäällys, jossa on kissankorvat

Specifications

Väri: Harmaa / Valkoinen
Sisäänrakennettu 
mikrofoni:

Kyllä

Virtalähteen tyyppi: Verkkovirtakäyttöinen
Materiaali: Muovi / Silikoni
Virtapistoke: Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
Sovellus saatavana 
kohteeseen:

Android™ & iOS

Pilvipalvelutallennus 
mahdollisuus:

Kyllä

Integroidut kaiuttimet: Kyllä
Sopii käytettäväksi: Nedis® SmartLife
LED: 1
Tarvikkeet: Kameran Asennusteline / 

Verkkosovitin EU-Pistoke / USB-
kaapeli / Ilmasto Sensor

Tallennustyyppi: Micro SD / Cloud
Tulovirta: 1 A
Langaton tekniikka: Wi-Fi
Maksimi lähetysantennin 
vahvistus:

3 dBi

Toimintalämpötila: -20 - 50 °C
Maksimi kuvantarkkuus: Full HD 1080p
Megapikselit: 2 MPixel
Yökuvaus: 10 m
Liiketunnistimella: Kyllä
Maksimi virrankulutus: 5 W
Virtakaapelin pää B: USB Micro B Uros
Virtakaapelin pää A: USB A Uros
Kuvapiiri: 1/2.9” CMOS
Linssi: 3.6 mm
Paino: 250 g
Katselukulma: 105 °
Korkeus: 135 mm
Virtakaapelin pituus: 1.5 m
Syvyys: 83 mm
Leveys: 84 mm
Maksimi lähetysteho: 18.5 dBm
Lähetystaajuuden alue: 2412 - 2472 MHz
Kääntö/kallistus: Kyllä
Tulojännite: 5,0 V DC
Ohjataan: App
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Package contents

IP-kamera
Silikonipehmuste
USB-kaapeli
Virtasovitin (EU)
Kamerateline
Pika-aloitusopas
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