Yale All-in-One
WiFi valvontakamera ulos
Etähallittava WiFi-kamera ulkokäyttöön, puheominaisuuksilla,
liiketunnistuksella ja sisäänrakennetulla kohdevalolla. Yale All-in-One
kamera pitää kotisi turvattuna, missä ikinä oletkaan.

Ominaisuudet
Live-katselu
Käytä kameraa mistä päin maailmaa tahansa
- näet välittömästi mitä kotonasi tapahtuu,
saat tiedot tapahtumista välittömästi
sovelluksen kautta. Varmista
pakettitoimituksen saapuminen, tarkista
kuka on ovellasi tai milloin vieraat saapuvat.

Kohdevalo
Kytke turvallisuusvalo päälle tai pois, tai
aseta se valaisemaan kun kamera tunnistaa
liikettä. Aseta valon kirkkaus itsellesi
sopivaksi.

Liiketunnistusilmoitukset
Saat tiedon aina kun joku käy ovellasi. Lisää
kameraan SD-muistikortti tallentaaksesi
automaattisesti videota kun kamera
havaitsee liikettä tai liitä kamera Yale Smart
Home CCTV -tallentimeen tallentaaksi kaiken
mitä ovellasi tapahtuu.

Muut ominaisuudet
• Käyttö mobiilisovelluksen kautta
Hallinnoi, katsele tallenteita ja livekuvaa, määritä asetuksia ja
keskustele kotiisi Yale View -sovelluksen kautta.

• Reaaliaikainen keskustelu
Kaksisuuntaisen äänen avulla voit puhua kameran kautta,
ohjeistaa pakettilähettiä jättämään paketin haluaamasi
paikkaan tai vaikka pyytää ystäväsi tulemaan suoraan
peremmälle kotiisi.

• Liiketunnistusalueen rajaus
Estä turhat liiketunnistukset rajaamalla liiketunnistusalue
Yale View -sovelluksen avulla. Varmista, että saat
ilmoitukset vain kun joku on ovellasi.

• Hälytyssireeni
Käytä sisäänrakennettua hälytyssireeniä karkoittaaksesi
kutsumattomat ja epäilyttävät vieraat oveltasi. Sireenin voi
kytkeä päälle Yale View -sovelluksesta.

• Säänkestävä
Asenna IP65-luokiteltu kamera ulkos käyttäen
sisäänrakennettua seinäkiinnikettä tai aseta kamera
sisätiloissa pöydälle. 10m pimeänäkö takaa selvän kuvan
sekä päivällä että yöllä.

Älykkäämpi tapa suojata kotisi.

Tuoteominaisuudet
Full HD 1080p

Resoluutio
Yönäkö

10m

WiFi-taajuus

2,4GHz

Liitäntä

WiFi

Virtalähde

Verkkovirtapistoke

Virtajohto

3m

✔
✔

Mikrofoni
Kaiutin
LED-kohdevalo

160 Lumenia

Sireeni

110 d B

SD-muistikorttipaikka

Max 128Gb (Ei sisälly pakkaukseen)

✔

Automaattinen valvonta

Älykkäät ominaisuudet
Yale View

Hallinnointisovellus
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Push-ilmoitukset
IOS & Android
Live-katselu
Reaaliaikainen keskustelu
Liiketunnistus
Sireenin etäohjaus
Kohdevalon etäohjaus
Kuvan tallennus
Videon tallennus
Liiketunnistusalueen määritys
Tallenteiden katselu
Yale Smart Home CCTV -yhteensopivuus
Voice Assistant -yhteensopivuus
*Vaatii lisätarvikkeen

www.yale.fi

B Yale Suomi

F Yale Suomi

Älykkäämpi tapa suojata kotisi.

