
Akıllı Dış Mekan Kamera

Ürün Tanımı

Kutu içeriği

1. Özelleştirilmiş bildirimler: Gerçek zamanlı olarak huzurun 
tadını çıkarın

Netatmo Dış Mekan Kameranız evinizi korur ve içinizin rahat 
etmesini sağlar. Kameranız bahçenizde yabancı bir kişi yada araç 
algıladığında hemen akıllı telefonunuza bildirim gönderir. Akıllı 
kameranız insan, hayvan, araç ve zararsız hareketi ayırt eder. 
Bildirim aldığınız an harekete geçebilirsiniz.

2. Yanlış alarma yer yok

Dış Mekan Kameranızı sadece yararlı uyarılar alacak şekilde 
ayarlayın. “Alarm Bölgesi” özelliğini kullanarak izlemek istediğiniz 
alanı ve hangi giriş türünü bilmek istediğinizi tanımlayın. İnsan, 
araç, hayvan? Uygun gördüğünüz tercihleri ayarlayabilirsiniz.

3. Akıllı aydınlatma 
sistemiyle donatılmış kamera

Dış Mekan Kameranız dahili akıllı aydınlatma sistemiyle 
donatılmıştır. Alarm durumunda caydırıcı olmak amacıyla 
projektör aydınlatması yanar. Uygulamayı kullanarak kendiniz 
veya otomatik olarak aydınlatmayı seçebilirisiniz. Gece yolunuzu 
da aydınlatır.

4. Abonelik olmadan tüm özelliklere erişin

Kameranın tüm özellikleri anında elinizde, herhangi bir ek 
abonelik ücreti yok. Uygulama sürekli olarak güncellenecektir.

5. Verileriniz güvende

Netatmo ile verileriniz her zaman güvendedir. Videolarınız lokal olarak cihaz üzerindeki microSD kartta 
depolanır. Aynı zamanda bu videolar şifreli olarak tutulur. İsterseniz Dropbox ve tercih ettiğiniz FTP 
sunucuya yükleme yapabilirsiniz.

6. Evinizle iletişimde kalın

Evde değilken de eviniz ile iletişimde kalın. 7/24 kameranıza erişin ve evinizi 
gözlemleyin. Aynı zamanda dış mekan kamerası gece görüşü özelliğine 
sahip olduğu için karanlıkta da görüntü vermeye devam eder.

7. Sesli kontrol

Kameranızın gizli yetenekleri var! Eğer teknolojiye aşinaysanız ve Apple 
HomeKit, Alexa ya da Google Asistan kullanıcısı iseniz, kameranızı sesle 
kontrol edebilirsiniz. 
 
8. Kolay kurulum

Kameranın kurulumu çok kolaydır. Eski projektör aydınlatmanızı Akıllı Dış Mekan Kamerası ile 
değiştirerek çalıştırabilirsiniz. Tek yapmanız gereken bağlantıları yapıp kamerayı internete bağlamak!

9. Uzun ömürlü

UV korunumlu, HZO standardına uygun bir cihazdır. Hava koşullarına karşı dayanıklıdır.

• 1 Akıllı Dış Mekan Kamera
• 1 Montaj kiti

• 1 8GB class 10 MicroSD kart
• Duvara montaj aparatı

• Kullanım kılavuzu

Aynı ev, daha akıllı

BAHÇENİZE BİR ARAÇ, HAYVAN 
YA DA İNSAN GİRDİĞİNDE 

UYARI ALIN
Akıllı Dış Mekan Kamerası 

insanları, arabaları ve hayvanları 
algılar ve biri evinizin etrafında 

dolaşırsa, araba yolunuza girerse 
veya bahçenizde bir hayvan varsa 
gerçek zamanlı olarak rapor eder. 

KOLAY KURULUM
Birkaç adımda, hızlı ve kolayca kurulum 
yaparak güçlü bir projektöre sahip akıllı 

bir güvenlik sisteminiz olur.  

VİDEO DEPOLAMA ÜCRETSİZ VE 
GENİŞLETİLEBİLİR

Dropbox hesabınızı veya FTP sunucunuzu 
ek depolama alanı olarak kullanma 

seçeneğiyle birlikte, videolarınızı birlikte 
verilen microSD kartta ücretsiz ve güvenli 

bir şekilde saklayabilirsiniz.

SADECE ÖNEMLİ DURUMLARDAN 
HABERDAR OLUN

Akıllı Dış Mekan Kamerası ile bildirimleri 
ihtiyaçlarınıza göre özelleştirin: herhangi 

bir insan, araba ve hayvan kombinasyonu 
hakkında uyarı almayı seçebilirsiniz. 

Uyarılar için belirli alanlar seçmek üzere 
Alarm Bölgesi özelliğini kullanın.

GECE VE GÜNDÜZ GÜVENLİK İÇİN 
AKILLI PROJEKTÖR

Akıllı projektör insan, hayvan ya da 
araç algılandığında açılacak şekilde 

ayarlanabilir. Yolunuzu bulmanıza yardım 
ettiği gibi yabancıları da uzak tutar.

Özellikler

Teknik Özellikler

• Gerçek zamanlı bildirimler 
• Alarm bölgesi: 4 bölgeye kadar 
seçilebilir
• İnsan, hayvan ve araba tanımlama
• Uygulamadaki bildirimleri 
kişiselleştirme
• Tüm özellikler ücretsizdir.
• Uygulamadan videolara erişim 
ücretsizdir
• Veri güvenliği: videolar cihaz üzerinde 
bulunan microSD karta kaydedilir.
• Kendinden projektör aydınlatması ve 
gece görüş vardır
• Eski aydınlatmanızın yerine kolayca 
monte edebilirsiniz
• Uygulama üzerinden başka 
kullanıcılara yetki verebilirsiniz
• 1080p Full HD video
• Apple Homekit / Google Assistant 
ile uyumlu

Boyutlar
50x200x110 mm 

Tasarım
Tek parça dayanıklı alüminyum gövde
Dayanıklı UV korumalı plastik ve cam
Hava koşullarına dayanıklı: HZO koruma standardı
Çalışma sıcaklığı: -20° ile 50°C 

Kamera
Video sensor: 4MP
Görüş alanı: 100°
Çözünürlük: 1920x1080 

Aydınlatma ve gece görüşü
LED Projektör aydınlatma: 12 W, dimlenebilir
IR gece görüşü: 15 m’ye kadar algılama
Güç: 100-240V 

Ücretsiz uygulama
Abonelik ücreti yok
Uygulamayı App Store / Google Play ‘den indirebilirsiniz
Kameranıza çevrimiçi ücretsiz erişim 

Bağlantı Özellikleri
Kablosuz: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz) 

Veri depolama
MicroSD kart 32GB’a kadar 

iPhone ve iPad uyumluluğu
iOS 10 minimum gereksinim 

Donanım gereksinimleri
Yüksek hızlı kablosuz internet bağlantısı gerektirir. Hotspot noktaları 
desteklenmez 

Android uyumluluğu
Android 5.0 minimum gereksinim 

Tarayıcı desteği
Chrome, Safari, Firefox ve Internet Explorer’ın son iki versiyonu için 
mevcuttur



  
 

Gerçek zamanlı akıllı bildirimler alarak 
izinsiz girişleri engellemiş olursunuz.


