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inteligentní řešení pro váš domov nemusí být drahé

Smart EYE 200 IP Cam

EAN: 5907115002736

• Kamera IP Wi-Fi/Ethernet

• Pro vnitřní použití

• Kvalita obrazu Full HD 1080p

• Funkce vzdáleného otáčení objektivem

• Snadná konfigurace sítě

• 8 diod LED, přísvit 8m

• Zabudovaný mikrofon a reproduktor

• Snadné použití díky mobilní aplikaci

• Odešle obraz přímo do smartphonu nebo tabletu

• Upozornění, když je detekován pohyb

Kamera SmartHome Smart EYE 100 IP Cam s kvalitou HD pro 
vnitřní použití. Malá, velmi praktická a elegantní kamera. Díky 
extremně dobře promyšlené struktůře lze kameru instalovat 
prakticky v každém místě. Chraň ty, které máš rád nevíce! Díky 
vestavěnému mikrofonu, uslyšíte pačící dítě. S vestavěným 
reproduktorem například zadržíte dítě před stažením kávového 
servisu ze stolu. Obousměrný přenos zvuku, umožňuje přijímat 
zvuk z monitorovaného místa a posílat zvukovou zprávu nebo 
varování v reakci na hrozbu. Systém „Night Vision” umožňuje 
dosvítit vnitřní temný prostor, díky zabudovanému LED světlu.

• Main chipset: Hisilicon 32Bit RSIC Embedded Processor
• Sensor: 1/2.7” CMOS
• Memory: 128Mb, FLASH: 16Mb
• Video resolutions: 1920x1080, 640x352, 320x176
• Frame rate: 50Hz: 1~25fps, 60Hz: 1~30fps
• Image adjustment: hue, brightness, 

contrast, saturation, sharpness
• Motion detection: 1 detection area
• Alarm notification: Push for iOS/Android app; 

Upload pictures to email address; Upload alarm 
records to memory card and FTP server

• LUX: 0,4 Lux/F1,8
• Lens: 4,8mm
• Pan & Tilt: Horizontal: 355°, Vertical: 120°
• Night vision: 8pcs LED lights, IR distance 8m
• Two way audio: Speaker: 1W, 8Ω; Microphone: -52dB
• Wi-Fi: 802.11 b/g/n, 2,4GHz 3dBi antenna, 

150Mbps transmission rate max
• Ethernet: RJ-45 10/100Mb
• MicroSD: max 128GB
• Video format: AVI
• Video codec: h.264
• Power: DC5V 1A USB 50/60Hz
• Temperature: -10~60°C
• Humidity: 10%~90% RH
• Dimensions: 112*90*116mm (L*W*H)
• Weight (net): 0,5kg

aplikace systému Ferguson SmartHome

je součástí systému Ferguson SmartHome. Může být použita samostatně.

Nainstaluj sám bez specialisty. Jednoduchá a bezproblémová
montáž na stěnu, strop nebo jakýkiliv povrch.


