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Το απόλυτο μάτι για την ασφάλειά σας! 

Η IP κάμερα της Coolcam είναι ιδανική για χρήση 
τόσο την ημέρα όσο και τη νύχτα, αφού 
ενσωματώνει IR Leds για παρακολούθηση σε 
απόσταση έως και 5m ακόμη και στο απόλυτο 
σκοτάδι. 

Με κίνηση 355 μοίρες οριζόντια και 120 μοίρες 
κάθετα, θα καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του χώρου 
σας, προσφέροντας αυξημένη περιοχή κάλυψής σε 
σχέση με μια απλή στατική κάμερα. 

Με το ενσωματωμένο μικρόφωνο ο χρήστης ακούει 
τους ήχους του χώρου και με το ενσωματωμένο 
μεγάφωνο μπορεί να μεταφέρει τη φωνή του στο 
χώρο. Μπορείς να ελέγξεις το χώρο σου απευθείας 
από το Smartphone σου. 
Αν έχεις smartphone iOS ή Android μπορείς να 
κατεβάσεις την εφαρμογή Coolcam  και να ελέγξεις 
απομακρυσμένα τον χώρο σου. 

Με μια ματιά: 

• Ανάλυση κάμερας 1Mp 1280p x 720p
• Φακός 3. 6mm
• Συμπίεση (H264) με
πολύ γρήγορη μετάδοση εικόνας

• IR LEDS
• Βάση στήριξης για οριζόντια ή κάθετη θέση
• Υποστηρίζει Cloud P2P Server
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Ο σχεδιασμός της κάμερας και του soft-
ware (Coolcam)  επιτρέπει τη 

μετάδοση εικόνας σε smartphones με 
πολύ καλή ανάλυση σε συνδυασμό με 

την υψηλή ταχύτητα.

Υποδοχή για Micro SD Card έως 32GB. 
Δίνει την δυνατότητα για αναπαραγωγή 
καταγεγραμμένων αρχείων μέσω της 
κάρτας. Υψηλή καταγραφή ποιότητας.

Αμφίδρομος ήχος. Δυνατότητα του 
χρήστη να ακούει από τον χώρο 

που βρίσκεται η κάμερα αλλά και η 
δυνατότητα να μιλάει στον χώρο. Η 
φωνή του ακούγεται μέσα από το 

μεγάφωνο της κάμερας.

Δυνατότητα αποστολής συναγερμού 
μέσω email  όταν ανιχνευθεί κίνηση ή 

όταν ενεργοποιηθεί κάποιο 
περιφερειακό από το συναγερμό.

Συνδεθείτε απομακρυσμένα και 
δείτε όλο τον χώρο με δυνατότητα 
περιστροφής της κάμερας 3550 
και κάθετη 1200. Απόλυτος 
απομακρυσμένος έλεγχος!

Εγκατάσταση με απλά βήματα:
Σύνδεση τροφοδοσίας της κάμερας, 

κατεβάζεις το λογισμικό, συνδέεσαι με 
WiFi και σκανάρισμα με QR code.
Η εικόνα στο κινητό σου έτσι απλά
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  NIP-060

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  NIP-060

Αισθητήρας εικόνας 
Συμπίεση εικόνας 
Μέγιστη Ανάλυση

1280x720 (Mage Pixels) 
H264
ΕΙΚΟΝΑ 1Mp/720p

Μέγιστος Αριθμός Frames/sec 30 
Ελάχιστος φωτισμός 
Απόσταση κάλυψης IR 
Yποστηρίζει 
Φακός
Εγγραφή 

0.5Lux
 5m IR
AWB, AGC , BLC
F:3.6mm, F:2.4 (IR Lens) Glass Lens
Κανονική, με χρόνο και συναγερμό

Λειτουργία Cloud 

Λειτουργικό
Plug n’ Play 

Χρήση με τον αριθμό  ID της κάμερας ο οποίος βρίσκεται στο κάτω μέρος 
Δεν χρειάζεται Domain name, Υποστηρίζει Dynamic IP (DHCP) 
"Coolcam".  Σχεδιασμένο για   Android  και IOS 
Εγκατάσταση με απλά βήματα

Ήχος εισόδου (μικρόφωνο) 1CH built-in 38dB microphone
Ήχος εξόδου (μεγάφωνο) Built-in speaker (8ohm2W)

Λειτουργία Pan & Tilt Περιστροφή της κάμερας 3500 (pan) και κάθετη 1200 (tilt) 

Θύρα Ethernet Θύρα Ethernet (10Base -T, /100Base-TX, RJ45 Connector)
Ασύρματη σύνδεση WiFi 802.11b/g/n wireless network
Πρωτόκολλα TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP,UPnP,P2P etc

Υποστήριξη κάρτας SD Ναι

Γενικά: Είσοδος συναγερμού για αληθινό πυροηλεκτρικό ανιχνευτή χωρίς ψευτοσυναγερμούς 
Σε περίπτωση συναγερμού είτε από περιφερειακό είτε με ανίχνευση κίνησης αποστέλεται screenshot στο email σας.
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