
Akıllı İç Mekan Kamera

Evinize izinsiz bir giriş  
yapıldığı anda bildirim alırsınız.

Ürün Tanımı

Kutu içeriği

1. Akıllı bildirimlerle gerçek zamanlı huzurun tadını çıkarın

Tanıdık yada yabancı bir yüz? Zararsız hareket? İç Mekan 
Kameranız davetsiz misafirleri tespit etmek için yüz tanıma 
özelliğini kullanır ve size ayrıntılı bildirimler gönderir. Hemen 
harekete geçin... Ama sadece gerçekten gerekli olduğunda!

2.  Artık yanlış alarm yok

İyi bir sebep olmadan rahatsız edilmeyin! Yabancı, aile üyesi 
veya evcil hayvan? Yalnızca sizin için önemli olan bildirimleri alın. 
“Evcil hayvan tespiti” özelliği, kediniz her koltukta zıpladığında 
rahatsız edilmeyeceğiniz anlamına gelir.

3. Tüm özelliklere erişim ve abonelik gerekmez

Abonelik yok! Videolar ve bunların depolanması ile birilkte 
kamerayla ilgili tüm özellikler abonelik olmadan tamamen 
erişilebilir. Uygulama güncellemeleri ve eklentiler ücretsizdir ve 
her zaman ücretsiz kalacaktır.

4. Ailenizin gizliliğini koruyun

Yüzleri önceden kaydetmek ve video kayıtlarını devre dışı bırakmak için 
yüz tanıma özelliğini kullanın. İç Mekan Kameranızın işi tanıdığınız kişileri 
değil davetsiz misafirleri tespit etmek.

5. Tamamen güvenilir veriler

Netatmo ile verileriniz her zaman güvende. Videolarınızı yüksek güvenlikli 
şifreleme ile lokal olarak microSD karta ve isterseniz Dropbox veya FTP 
sunucunuz aracılığıyla buluta yedekleyebilirsiniz.

6. Eviniz ile iletişimde olun

Siz yokken huzurun tadını çıkarın. İç Mekan Kamera görüntülerinize tüm 
akıllı cihazlardan 7/24, gerçek zamanlı ulaşabilirsiniz, hatta dahili gece görüşü sayesinde geceleri bile 
görüntüleyebilirsiniz.

7.  Diğer akıllı cihazlarla sesli komut ve senaryolar  

Kameranızın gizli yetenekleri var! Eğer teknolojiyle aranız iyiyse Apple 
HomeKit aracılığıyla diğer akıllı cihazlarla senaryolar oluşturun. Siri ve 
Google Asistan uyumluluğu sayesinde sesli kontrol yapabilirsiniz.

8. İç Mekan Kameranızı kurmak çocuk oyuncağı

Kameranızı kurmak için bir uzman yada teknik montajcı olmanıza gerek 
yok. Sadece bir priz, Wi-Fi, uygulamayı indirmek için bir akıllı telefon ve 
birkaç dakikaya ihtiyacınız var!

9. Acil bir durumda ek uyarılar

İç Mekan Kameranız acil durumda da sizi koruyabilir. Uygun aksesuarları kullandığınız taktirde bir 
yangın alarmında, duman algılandığında ve güvenlik sireni devreye girdiğinde sizi uyarır. Evinizden 
binlerce kilometre uzakta olsanız bile hemen harekete geçebilirsiniz.

• 1 Akıllı İç Mekan Kamera
• 1 Güç adaptörü

• 1 USB kablosu
• 1 8GB class 10 MicroSD kart

• 1 Kullanım kılavuzu

Aynı ev, daha akıllı

YABANCI UYARISI
Eğer evinizde yabancı biri 
olduğu algılanırsa o kişinin 

yüzü ve videosunun olduğu bir 
bildirim gönderilir.

ALARM ALGILAMA 
Kamera duman alarmından ya da 

güvenlikten bir alarm aldığında, akıllı 
telefonunuza bir bildirim gönderir ve 

video kaydeder. 

GİZLİLİK
Yüz tanıma özelliği sayesinde sadece 
yabancıların videosunu kaydedersiniz. 

AYLIK ABONELİK YOK
Videolar ücretsiz olarak kaydedilir.

SADECE BİR KAÇ DAKİKA İÇİNDE 
ZAHMETSİZ KURULUM

Kamerayı yönü girişe dönük olacak 
şekilde yerleştirin, uygulamayı indirin ve 

fişi takın. Bu kadar!

Özellikler

Teknik Özellikler

• Birlikte verilen MicroSD card (8GB) - 
kart yuvası 32GB’a kadar destekler.
• 130° görüş alanı (field of view)
• Kızılötesi gece görüş
• Full HD kalite 1080p
• Videolarda x8 dijital zoom
• Apple Homekit / Google Assistan ile 
uyumluluk.

Boyutlar
45x45x155 mm 

Tasarım
Tek parça dayanıklı alüminyum gövde 

Kamera
Video sensor: 4MP
Çözünürlük: 1920x1080 
 
Bağlantı Özellikleri
Ethernet RJ-45 port: 10/100 Mbits
Kablosuz: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4GHz)
 
Ücretsiz uygulama
Abonelik ücreti yok
Uygulamayı App Store / Google Play‘den indirebilirsiniz
Kameranıza çevrimiçi ücretsiz erişim
 
Veri Depolama
MicroSD kart 32GB’a kadar (8GB class 10 MicroSD kart dahil) 

Donanım Gereksinimleri
Yüksek hızlı kablosuz internet bağlantısı gerektirir
Hotspot noktaları desteklenmez 

iPhone ve iPad uyumluluğu
iOS veya iPadOS en son sürümleri önerilir 

Android uyumluluğu
Android 5.0 minimum gereksinim 

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



  
 


