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Smart EYE 101 IP Cam

EAN: 5907115003467

• Kamera IP Wi-Fi/Ethernet
• Do użytku we wnętrzach budynków
• Niewielkie rozmiary
• Stylowy i praktyczny design
• Jakość rejestrowanego obrazu Full HD 1080p
• 3 diody LED, doświetlenie 10m
• Wbudowany mikrofon i głośnik
• Łatwa w użyciu dzięki aplikacji mobilnej
• Przesyła obraz wprost do Twojego 

smartfona lub tabletu
• Powiadomienia w przypadku wykrycia ruchu

Niewielka, bardzo praktyczna i gustowna kamera do 
zastosowań wewnątrz budynków. Dzięki wyjątkowo 
przemyślanej konstrukcji można ją zamontować w praktycznie 
każdym miejscu i do każdego podłoża. Chroń tych, których 
kochasz najbardziej! Dzięki wbudowanemu mikrofonowi 
usłysz płacz dziecka. Dzięki wbudowanemu głośnikowi 
powstrzymaj malucha przed ściągnięciem ze stołu serwisu 
do kawy. Doświetl ciemne pomieszczenie wbudowanym 
światłem LED i miej wszystko na oku w doskonałej jakości 
obrazu Full HD wprost na swoim telefonie lub tablecie.

• Image sensor: 1/2.9” CMOS
• Minimum illumination: 0.5 Lux 

(color mode), 0.1 Lux (B&W mode)
• Lens: 2.1 mm
• Viewing angle: horizontal angle 

85°, diagonal angle 135º
• IR-CUT: 3 pcs LED lights, 

wavelength 850nm, IR angle 90°
• Distance: IR distance 10 m
• Video format: H.264
• Resulotion: Full HD (1920*1080), 

VGA (640*352), QVGA (320*176)
• Video compression: 32 Kbps 

- 6 Mbps, default: 4 Mbps
• Image adjustment: hue, 

brightness, contrast, saturation 
and sharpness are adjustable

• Audio compression: 
G.726/G.711, default: G.711

• Speaker: 1 W, 8 Ω
• Microphone: -52 dB
• Pan & Tilt: no
• Preset position: no
• Ethernet: RJ-45 (10/100 Base-T)
• Online limits: up to 3 visitors 

oneline for the first stream, up to 
3 visitors online for the second 
stream, total up to 6 visitors online

• Protocols: TCP/IP, UDP, HTTP, 
DHCP, FTP, SMTP, RTSP, 
RTMP, NTP, P2P, others

• Wireless: IEEE 802.11 b/g/n

• Wireless frequency: 2.4 ~ 2.4835 GHz
• Antenna: 2.4 GHz, antenna gain 3 dBi 
• Micro SD size: 

2G/4G/8G/16G/32G/64G/128G
• Format: AVI
• ONVIF: 2.1 compatible
• Alarm input/output: none
• Motion detection: support 

for 1 detection area for 
mobile and 4 areas for PC

• Alarm notification: push notification 
for iPhone/Android application; 
upload pictures to only one 
email address, three pictures to 
the max; upload snapshot and 
alarm records to TF card (when 
inserted) and FTP server

• Power: DC 5 V 2 A
• Frequency: 50 Hz / 60 Hz
• Operating conditions: temperature: 

-0~50 °C, humidity: 10~90 %
• Material: plastic (ABS)
• Dimensions (L*W*H): product 

size: 92*85*28 mm, box 
size: 116*95*86 mm

• Weight: net weight: 0.08 kg, 
gross weight: 0.2 kg

• Accessories: power adapter, 
manual, screws, antenna

• OS supported: Windows, Android, iOS
• Browser supported: Edge, 

Chrome, Safari, IE

aplikacja systemu Ferguson SmartHome

Stanowi element systemu Ferguson SmartHome. Może być używana samodzielnie.

Zamontuj sam bez specjalisty. Łatwy i bezinwazyjny 
montaż na ścianie, suficie lub dowolnej powierzchni.
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