
Soluția inteligentă pentru protecția casei tale.

Camera IP
All-in-one
pentru exterior
Vezi imagini live de la distanță, conversează în timp real, 
detectare mișcare și reflector de lumină încorporat. Ține-ți 
locuința în siguranță cu camera All-în-one, de oriunde te-ai 
afla. 

Caracteristici

Caracteristici suplimentare:

• Controlează cu aplicația mobilă
Instalează camera All-in-one pentru exterior și 
controleaz-o folosind aplicația mobilă Yale View.

• Conversație în timp real
Camera are un canal audio dual prin care poți vorbi cu 
cei care sună la ușă, îi poți spune poștașului să lase 
coletul unui vecin sau prietenilor să vină în grădină, tu 
neputându-i întâmpina în acel moment. 

• Zonă în centrul atenției
Primești alerte de mișcare doar pentru o anumita zonă 
din fața camerei tale.

• Alarmă sirenă
Sirena încorporată este ideală pentru a scăpa de 
vizitatorii nedoriți sau suspicioși și  poate fi activată din 
aplicația Yale View.

• Rezistentă la intemperii
Fixează camera la exterior folosind suportul de fixare 
furnizat sau utilizați la interior fără fixare. Oferă imagini 
clare atât pe timp de zi cât și nocturn până la 10m.

Imagini live
Vezi imagini live de oriunde te-ai afla-vezi 
ce se întâmplă acasă când ești plecat, cu 
alertele instant știi când a sosit coletul la 
ușă, când au ajuns prietenii sau când s-a 
întors persoana care plimbă câinele.

Reflector
Aprinde lumina de siguranță, activează 
detectarea mișcării, ajustează 
luminozitatea potrivit nevoilor tale.

Alerte de mișcare 
detectată
Vei știi mereu când cine cineva a sunat 
la ușă. Adaugă un card SD și 
înregistrează evenimentele odată 
detectată mișcarea sau conectează un 
DVR Yale Smart CCTV pentru 
înregistrare continuă și completă a 
activității de la ușa de intrare.

Disponibil în curând



Soluția inteligentă pentru protecția casei tale.

Specificaţii produs
Rezoluţie Full HD 1080p

Vedere nocturnă 10m

Frecvență 22.4Ghz

Conexiune WiFi

Sursă alimentare Priză reţea principală

Lungime cablu

Microfon

USB 3m

Boxă
✔

Reflector LED 160 Lumeni

Sirenă 110 Db

Slot card SD

Auto-monitorizare 

Max128Gb (Cardul SD nu este inclus)

Carateristici Smart
Control din aplicaţie Yale View App

Alerte instant
✔

Compatibil iOS & Android
✔

Imagini live
✔

Conversaţie în timp real 
✔

Detectare mișcare 
✔

Operare sirenă de la distanță
✔

Control reflector
✔

Captură imagine live
✔

Captură video live
✔

Zonă în centrul atenției 
✔

Playback în aplicaţie 
✔*

Integrare Yale Smart CCTV 
✔*

Integrare asistent de voce
✔*

*Necesită accesorii Smart suplimentare
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