– den smarta kamerafamiljen
SpotCam® är en familj med molnbaserade
och trådlösa kameror som håller ett extra
öga på nära och kära i villan, lägenheten
eller utanför.
De sänder video, registrerar rörelse- och ljudhändelser samt skickar larm direkt till mobilen.
Inbyggd mikrofon och högtalare gör det lätt
att både lyssna på vad som händer och att
kommunicera.

Nya SpotCam Sense och SpotCam
Sense Pro har även inbyggda sensorer för
övervakning av temperatur, luftfuktighet och
ljusförhållande. De har dessutom inbyggd
siren för larm vid rörelser eller ljud.

Har du träffat Eva?
SpotCam HD Eva är ingen vanlig kamera.
Hon är någon som bryr sig om dig och håller
ett extra öga på dina nära och kära, oavsett
hur din familj ser ut.
Eva panorerar enkelt och övervakar i 360 grader
med en bra och högupplöst bild. Den inbyggda
mikrofonen och högtalaren samt nattseendet
gör att det går att kommunicera med familjen,
dygnet runt.

Bra överblick inomhus

Lika bra utomhus

SpotCam HD och SpotCam Sense är diskreta övervakningskameror, avsedda för inomhusbruk. Den
högupplösta bilden med vidvinkel ger en detaljrik
och bra överblick. Med inbyggd infraröd belysning
och automatiskt nattseende fungerar kamerorna
lika bra på dagen som på natten.

SpotCam HD Pro och SpotCam Sense Pro är avsedda
för övervakning utomhus. Kamerorna kan placeras
stående eller monteras enkelt på vägg med det inbyggda, justerbara stativet. SpotCam HD Pro och
SpotCam Sense Pro är väderskyddade (IP65) och
klarar både sommarregn och höstrusk.

Molnlagring ingår
Alla SpotCam-kameror har säker och gratis inspelning i 24 timmar till molntjänst. Molntjänsten gör att det närsomhelst går att spela upp vad som har
hänt. Kontinuerligt, schemalagt och händelsestyrt. Upp till 30 dagars molninspelning finns som tilläggstjänst.
Lättanvänd mobilapp
SpotCam installeras och hanteras enkelt med en svensk app i smartphones
och surfplattor, eller med valfri webbläsare i PC/Mac. Alla inställningar, övervakning, uppspelning av lagrade ljud- och bildfiler görs enkelt och smidigt
via appen eller datorn. Larm och händelser aviseras som notis till mobilen
eller som e-postmeddelande. Inspelning och uppspelning är händelsestyrt
eller tidstyrt via ett schema.

Egenskaper
Enkel installation
Installeras trådlöst med app eller webbläsare.
Klar att använda på några minuter.
WiFi
Trådlös anslutning till det lokala nätverket.
HD högupplöst video
Tydliga detaljer med högupplöst videobild
och vidvinkel.
Full HD högupplöst video
Full HD ger optimal upplösning med
Sense och Sense Pro.
Kraftig vidvinkel
Optimal överblick av bevakat område
eller lokal med Sense och Sense Pro.
Nattseende
Automatisk IR-belysning ger bra nattseende
och full funktion även i mörker.
Tvåvägsljud
Inbyggd mikrofon och högtalare för
avlyssning och tvåvägskommunikation.
Temperatur
Med Sense och Sense Pro kan du även
övervaka temperaturen inom- och utomhus.

Luftfuktighet
Med Sense och Sense Pro kan du också
övervaka luftfuktigheten inom- och utomhus.
Ljusstyrka
Med Sense och Sense Pro kan du dessutom
övervaka ljusförhållanden.
Larmmeddelande i realtid
Larm- och händelseaviseringar via notis
i mobilen eller e-post.
Schemaläggning
Larmaviseringar och inspelning av video
och ljud kan tidstyras.
Dela och nätverka
Video och ljud kan enkelt delas med vänner
direkt och via sociala media.
Direktsändning i mobilen och PC
Svensk mobilapp (iOS, Android) för
inställningar, hantering och direktsändning.
Säkerhet
Videovisning och lagring med ’banksäkerhet’
genom avancerad SSL-kryptering.
Sökfunktioner
Intelligenta funktioner för sökning i inspelat
videomaterial.

Teknik
Storlek: Ø 55 mm x 148 mm (HD, HD Pro, Sense,
Sense Pro), Ø 80 mm x 139 mm (HD Eva)
Vikt (cirka): 200 gram (HD, Sense) 275 gram
(HD Pro, Sense Pro) 320 gram (HD Eva)
Strömmatning: 100-240V - DC 12V/1A
(strömadapter medföljer)
Video: HD720P (1280x720 px) (HD, HD Pro, HD Eva)
Full HD1080P (1920x1280 px) (Sense, Sense Pro)
Videoström: H.264 (kodning)
Bildvinkel (diagonalt): 110° (HD, HD Pro, HD Eva)
155° (Sense, Sense Pro)
Panorering: Horisontellt 360°, vertikalt 70°
(50° upp, 20° ner) (HD Eva)
Ljud: Inbyggd mikrofon och högtalare
Mörkerseende (nattseende): Automatisk,
inbyggda IR-lampor

Temperaturområde: 0°C - 50°C (HD, Sense, HD Eva)
-10°C - 50°C (HD Pro) -30°C - 50°C (Sense Pro)
Vädertålighet: Inomhus (HD, Sense, HD Eva)
Utomhus IP65 (HD Pro, Sense Pro)
Montage: Inbyggt tipp- och vridbart stativ för stående
placering eller montage på vägg
Säkerhet: SSL-kryptering för videoström och aviseringar
Nätuppkoppling: WiFi b/g/n 2,4GHz
Larm- och händelsesensorer: Ljud, rörelse, avbrott
Klimatsensorer: Temperatur (°C), luftfuktighet (RH%),
ljusstyrka (Lux) (Sense, Sense Pro)
Inspelning: 24 timmars molnlagring utan kostnad.
Upp till 30 dagar som tilläggstjänst
Språk: Svenskt användargränssnitt (mobilapp)
och installationsguide
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