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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
YI Home camera
Σας συνδέει με το σπίτι σας οποτεδήποτε, οπουδήποτε
720P HD | 111° ευρυγώνιος φακός | Αμφίδρομος ήχος |
Ειδοποιήσεις δραστηριότητας
Το σπίτι σας στο κινητό σας 24 ώρες την ημέρα,
7 ημέρες την εβδομάδα
Τοποθετήστε την YI Home Camera οπουδήποτε στο
σπίτι σας και παρακολουθήστε κάθε δραστηριότητα. Ο
αμφίδρομος ήχος και η εξαιρετική ποιότητα εικόνας σας
επιτρέπει να επικοινωνήσετε με την οικογένειά σας από
απόσταση.
Λάβετε έξυπνες ειδοποιήσεις ασφαλείας
Δεν έχετε χρόνο για να παρακολουθήσετε ολόκληρα
βίντεο από κάμερα ασφαλείας; Η εφαρμογή της YI Home
Camera στέλνει άμεσα ειδοποιήσεις ασφαλείας στο
τηλέφωνό σας κάθε φορά που ανιχνεύονται κινήσεις.
Παρακολουθήστε την νέα μπέιμπι σίτερ σας ή
ελέγξετε μωρό σας κατά τη διάρκεια του ύπνου
Δεν θα χάσετε ποτέ ξανά μια σημαντική οικογένεια στιγμή.
Με την YI Home Camera, μπορείτε να αλληλεπιδράσετε
με τα παιδιά σας την ημέρα και τη νύχτα από απόσταση.
Απλά ανοίξτε την εφαρμογή σας για να συνδεθείτε με τους
αγαπημένους σας.
Ψηφιακό ζουμ 4x για κάθε λεπτομέρεια
Δείτε τι κάνει το κατοικίδιό σας όταν εσείς λείπετε.
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να παρακολουθείτε τις
δραστηριότητές του και να του στέλνετε ηχητικές εντολές.
Πάντα σε επιφυλακή, 24x7! Βίντεο υψηλής
ευκρίνειας τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα
Η YI Home Camera σας επιτρέπει να ελέγχετε το μωρό
σας τη νύχτα από το τηλέφωνό σας. Διαθέτει έναν (μηπαρεμβατικό) αισθητήρα υπερύθρων 940mm για να
εξασφαλίσει υψηλής ευκρίνειας βίντεο μέρα και νύχτα.
Ο αμφίδρομος ήχος και η εικόνα φέρνει
τις οικογένειες πιο κοντά
Η YI Home Camera μεταφέρει, υψηλής ποιότητας εικόνας

και ήχου, βίντεο σε πραγματικό χρόνο από το σπίτι και την
οικογένειά σας.
Είναι ευτυχία να βρίσκεσαι με την οικογένειά σου
Η YI Home Camera σας συνδέει με την οικογένειά σας σε
πραγματικό χρόνο, οπουδήποτε και οποτεδήποτε με μια
κίνηση του δακτύλου σας.
3 απλά βήματα, voila, είστε έτοιμοι!
Ρυθμίστε την YI Home Camera με 3 απλά βήματα.
Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή μας για να
παρακολουθείτε το σπίτι σας με το πάτημα ενός κουμπιού.
Η δεξιοτεχνία κατασκευής στα καλύτερά της
Όλοι οι φακοί της YI Home Camera είναι γυάλινοι,
διαφράγματος f/2.0 για να παράγει φωτεινές και
πεντακάθαρες εικόνες. Με ανάλυση HD (1280x720),
εξακολουθεί να προσφέρει εξαιρετική ποιότητα εικόνας,
ακόμη κι αν μεγεθυνθείτε την εικόνα για να δείτε μικρές
λεπτομέρειες
Ευρυγώνιος φακός με μεγάλο ψηφιακό ζουμ και
ανάλυση HD, ώστε να μην χάσετε τίποτα!
Εξοπλισμένη με ένα ευρυγώνιο φακό 111°, ώστε να
επεκτείνει την περιοχή κάλυψης και να επιτρέπει
high-definition εικόνα των συγκεκριμένων περιοχών
και αντικειμένων. Απλά κάντε διπλό κλικ για να
ενεργοποιήσετε το 4x ψηφιακό ζουμ και να εστιάσετε στις
λεπτομέρειες.
Οι βιντεοσκοπήσεις σας αποθηκεύονται αυτόματα
και μπορείτε να τις ξαναδείτε οποτεδήποτε
Τα αρχεία της κάμερας αποθηκεύονται στην κάρτα
μνήμης SD (έως 32GB, κατηγορίας 4 και πάνω). Έτσι
έχετε πρόσβαση στα βίντεό σας ανά πάσα στιγμή για να
ξαναζήσετε τις αγαπημένες σας στιγμές.
Σας κρατάει ενήμερους για το τι συμβαίνει,
αμέσως
Η YI Home Camera παρακολουθεί πάντα τα πράγματα που
είναι σημαντικά για εσάς. Με τον ενσωματωμένο, υψηλής
τεχνολογικής ακρίβειας, ανιχνευτή κίνησης, η κάμερα
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στέλνει ειδοποίηση στο κινητό σας τηλέφωνο για το πότε,
πού, και τι κίνηση ανιχνεύτηκε, έτσι ώστε να επιβλέπετε
πάντα αυτά που σας ενδιαφέρουν, αμέσως!
Αποθηκεύστε και παρακολουθείστε με μια κίνηση
του δακτύλου σας
Υποστηρίζοντας μέχρι και 32GB SD κάρτα, αποθηκεύει
βίντεο και ήχους από τις ιδιαίτερες στιγμές και διαθέτει
πλήρες ευρετήριο. Βελτιστοποιεί τη χωρητικότητα
αποθήκευσης χρησιμοποιώντας μια ενσωματωμένη
λειτουργία η οποία ενεργοποιεί την βιντεοσκόπηση μόνο
όταν ανιχνεύεται κίνηση.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Major upgrade over previou

YI Home camera NIgHt VIsIoN
Υλικό φακών Γυαλί

Πλήρης πανοραμική θέα χωρίς να σηκώσετε
το δάχτυλό σας!
Με την απλή μετατόπιση του κινητού σας τηλεφώνου
αριστερά και δεξιά, θα εμφανιστεί μια πλήρης πανοραμική
θέα που παρέχει καλύτερη εμπειρία θέασης.
Η υποστήριξη γυροσκοπίου, ενσωματωμένο στο Yi Smart
App, είναι σε θέση να ακολουθήσει τον προσανατολισμό
του κινητού σας, πράγμα που καθιστά ευκολότερη την
παρακολούθηση κάθε γωνιάς.

Overview

Οριζόντια οπτική γωνία 92.7°
Κάθετη οπτική γωνία 48.7°

Enhancements

Διαγώνια οπτική γωνία 111.2°

Διάμετρος σώματος κάμερας 54mm
Video frame rate 20fps (1280χ720)

Benefits

Μνήμη 8-32G Micro SD card (class 4)

Ήχος Υποστήριξη φωνητικής ενδοεπικοινωνίας
Υπέρυθρο φως 8 λάμπες / 940nm

Specifications

Απόσταση νυχτερινής όρασης 5 μέτρα

Υποστηριζόμενα πρωτόκολλα IPV4, UDP, TCP, HTTP,
RTP, DHCP, P2P

Comparison

Wireless standard IEEE802.11b/g/n

Λειτουργικό Android 2.3 and above / iOS7 and above
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VIDEO TUTORIALS
Introduction
https://www.youtube.com/watch?v=fYxIVWlVYDo

set-up
https://www.youtube.com/watch?v=DBMTBIzR_Io

mounting
https://www.youtube.com/watch?v=Zm7VFuqu1Qc

camera sharing
https://www.youtube.com/watch?v=gFQknfuoeBo

