
Kamery internetowe IP



FOCUS 66
Kamera Motorola FOCUS66 zmienia dowolny kompatybilny smartfon, tablet lub
komputer w pełni funkcjonalny monitor domu. Dostęp i zdalne sterowanie kamerą odbywa się za 
pomocą bezpiecznej aplikacji Hubble.

• Interaktywny monitoring

• Komunikacja dwukierunkowa umożliwiająca interakcję

• Bieżący streaming wideo w jakości HD (720p) z kamery pozwala odbierać obraz, dźwięk i
temperaturę pomieszczenia.

• Nagrania w jakości HD 720p oraz 60° kąt widzenia.

• Nagrywanie w trybie nocnym nawet w kiepskich warunkach oświetleniowych

• Opcjonalna usługa Cloud Video Recording pozwalajaca utrzymywać nagrania w bezpiecznym
miejscu w chmurze, do którego w każdej chwili masz dostęp

• Połączenie: Wi FI

• Zasięg kabla: Złącze zasilania: Micro USB

• Gwarancja: 24 miesiące

• Kolory: czarny, biały

• Aplikacja: Hubble 

• EAN: 5012786032552

Cena detaliczna: 329  PLN

199
PLN 
brutto



FOCUS 85
Obrotowa kamera Motorola FOCUS85 zmienia dowolny, kompatybilny smartfon, tablet lub 
komputer w pełni funkcjonalny monitor.

• Zdalne sterowanie poprzez bezpieczną pracującą w „chmurze” aplikację „Hubble”.

• Produkt jest łatwy w instalacji i obsłudze. Na połączenie kamery IP z siecią wystarczy kilka minut.

• Kamera może być stosowana w gospodarstwach domowych (do monitoringu domu, mieszkania, „baby-monitoringu”),
biurach, szkołach, zakładach produkcyjnych itd.

• Możliwość montażu na ścianie.

• Interaktywny monitoring. Pozostań w kontakcie z najbliższymi gdziekolwiek jesteś lub miej rzeczywisty podgląd na
mieszkanie/dom gdy jesteś z dala od niego.

• Bieżący streaming wideo w jakości HD (720p) z kamery w Twoim domu pozwala odbierać obraz, dźwięk, temperaturę
pomieszczenia oraz wykrywać ruch.

• Funkcja PAN/TILT dzięki, której można zdalnie skierować obiektyw urządzenia na wybrane miejsce w pomieszczeniu.

• Kamera obraca się w płaszczyźnie poziomej o 360° oraz pionowej 120°.

• Gdziekolwiek jesteś zewnętrzne sterowanie urządzenia przez Internet umożliwi Ci podgląd w dzień i w nocy.

• Dwukierunkowa komunikacja audio umożliwia interakcję – kamera posiada wbudowany mikrofon oraz głośnik.

• Zapewnia nagrania w jakości HD 720p.

• Tryb nocny pozwala na monitoring pomieszczeń nawet w relatywnie słabych warunkach oświetleniowych.

• Format kompresji H.264 pozwala użytkownikowi na monitoring w czasie rzeczywistym.

• Opcjonalna usługa Cloud Video Recording pozwala utrzymywać nagrania w bezpiecznym miejscu w chmurze

• EAN: 5012786032576

Cena detaliczna: 549  PLN

349
PLN 
brutto



FOCUS 86 + TAG
Kamera Motorola FOCUS66 w zestawie z TAG, który jest dodatkowym czujnikiem 
ruchu, do zamontowania np. na oknie lub drzwiach. Każde otwarcie drzwi lub okna 
zaalarmuje i włączy kamerę która prześle informacje na telefon właściciela.

• Kamera zmienia dowolny kompatybilny smartfon, tablet lub komputer w pełni funkcjonalny monitor domu. 
Dostęp i zdalne sterowanie kamerą odbywa się za pomocą bezpiecznej aplikacji Hubble.

• Interaktywny monitoring

• Dodatkowo komunikacja dwukierunkowa umożliwia interakcję.

• Bieżący streaming wideo w jakości HD (720p) z kamery w Twoim domu pozwala odbierać obraz, dźwięk i 
temperaturę pomieszczenia.

• Opcjonalna usługa Cloud Video Recording pozwala utrzymywać nagrania w bezpiecznym miejscu w chmurze,
do której masz dostęp w każdej chwili.

• Nagrania w jakości HD 720p oraz 60° kąt widzenia.

• Tryb nocny pozwala na monitoring nawet w kiepskich warunkach oświetleniowych.

• Połączenie: Wi FI

• Zasięg kabla: Złącze zasilania: Micro USB

• Gwarancja: 24 miesiące 

• Kolory: czarny, biały

• Aplikacja: Hubble

• EAN: 5012786800304

Cena detaliczna: 599  PLN

349
PLN 
brutto
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