
Odblokuj ogromny potencjał monitoringu domowego dzięki kamerze MERX EYE-WCAM01. Kamera dzięki swojej budowie 

idealnie wkombonuje się w każdy nowoczesny wystrój wewnątrz i na zewnątrz obiektu. Dzięki innowacyjnej obudowie o 

certyfikacie szczelności IP-65 kamerę można zamontować dosłownie wszędzie! Obraz generowany w rodzielczości 1920x1080p 

25kl/s w kompresji H.264, najszerszy obiektyw 138 stopni! wbudowany oświetlacz IR pozwalający na obserwację nocną - 

powodują że obraz z kamery jest czysty oraz przejrzysty! Łącząc to z czujką PIR która wykrywa obiekty powyżej 25kg w 

odległośći do 10metrów oraz akumulatorom litowo-jonowym o niesamowitej pojemnośći 4040mAh - w efekcie daje nam 

najlepszą kamerę do monitoringu domowego, firmowego lub zewnętrznego jaka jest obecnie na rynku!

Inteligentna kamera IP z akumulatorem i WIFI - MERX EYE-WCAM01

Kamerę EYE-WCAM01 można niezwykle łatwo i szybko podłączyć do domowej sieci WIFI! Dzięki ergonomicznemu 

oprogramowaniu oraz obrazkowej instrukcji, dosłownie każdy może w pełni skonfigurować działani kamery w 3 prostych 

krokach! Dzięki przyjaznym aplikacjom dla systemów ANDROID, IOS - kamerę może uruchomić każdy w niecałe 30 sekund!

Aplikacja ma nazwę VPAI HOME. Wszystko realizowane jest poprzez aplikację p2p (cloud).

Szybka konfiguracja oraz prosta obsługa 

VPai Home bezproblemowo wtapia się w każde środowisko domowe i można go umieścić w dowolnym miejscu - niezależnie 

od tego, czy znajduje się w salonie, czy na zewnątrz w ogrodzie. Kamera jest wyposażona w baterię zapewniającą nawet 

sześć miesięcy czuwania, dzięki czemu można ją obsługiwać bez konieczności podłączania do gniazdka elektrycznego. 

Wykonany z wytrzymałych materiałów, EYE-WCAM01 posiada certyfikat IP65 i może działać w temperaturach -10 + 50st i 

różnych warunkach pogodowych.

Innowacy jna kompaktowa obudowa zaprojektowana do 
pracy na zewnątrz oraz wewnątrz

EYE-WCAM01 rejestruje sceny w bogatych, żywych kolorach w  rozdzielczościach FHD 1920x1080 - zapewniając, że możesz 

zobaczyć, co dzieje się w domu na smartfonie, z wysoką szczegółowościąobrazu, możliwość przybliżania obrazu w trybie  

“na żywo”. Rozległe pole widzenia kamery o kącie 138 ° zapewnia bardziej kompleksowy obraz środowiska docelowego.

Duża szczegółowość obrazu FULLHD
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Dzięki wbudowanemu oświetlaczowi IR, Kamera EYE-WCAM01 w nocy widzi jak noktowizor!.

Wysoka czułość w trybie pracy nocnej 0,0001lx!



Kamera monitoruje aktywność 24h/7 dni ! Cały czas można sprawdzić aktualny obraz oraz dzwięk z mikrofonu poprzez 

aplikację  w telefonie. Nagrywanie można wywołać poprzez aktywację ruchu z czujki PIR, lub bezpośrednio z telefonu !

Monitoring 24h/7dni

Nagrane zdarzenia mogą być przechowywane na karcie Micro SD (należy dokupić) lub w chmurze internetowej Amazon (do 

30 dni). Odtwarzanie możliwe jest na aplikacji VPAI Home na telefonie komórkowym! Mega Łatwy podgląd zdarzeń!

Nagrywanie zdarzeń na karcie SD lub w chmurze!

EYE-WCAM01 wysyła powiadomienia o zdarzeniu tylko w momencie wykrycia obiektów przez czujkę PIR ! Dzięki tej technice, 

wyeliminowano fałszywe powiadomienia ! Czujka PIR wykrywa obiekty o wadze powyżej 25kg w odległości 10 metrów! Po 

wykryciu - kamera natychmiast wysyła powiadomienie na telefon komórkowy i wyświetla powiadomienie! Zdarzenia zapisywane 

są na karcie SD lub w chmurze - Zdarzenia przypisane są do konta VPAI HOME! Nikt nie zobaczy twoich zdarzeń. 

Alarmy w jakości HD aktywowane ruchem!

Kamera EYE-WCAM01 posiada wbudowany głośnik który może służyć jako syrena alarmowa i w razie wykrycia alarmu, 

może automatycznie wygenerować sygnał alarmowy który może przestraszyć intruza!

Wbudowana syrena !

Wbudowany mikrofon oraz głośnik, pozwala na prowadzenie rozmów w trybie na-żywo bezpośrednio z aplikacji VPAI Home! 

W praktyce, możemy rozmawiać z osobami w domu, z naszymi pupilami lub z kurierami! Będziemy słyszeli wyraźnie jego 

głos a on nasz! Można to robić z każdego miejsca na świecie! 

Dwu-Kierunkowe  Audio

Aplikacja 

●   Logowanie za pomocą Facebook/WeChat/Line (e-mail)

●   Podgląd na żywo oraz odtwarzanie nagrań

●   Odtwaranie alertów - powiadamianie o alertach PUSH

●   Odtwarzanie nagrań z karty SD

●   Zarządzanie zapisem na chmurze

●   Dwu-kierunkowa komunikacja głosowa

●   Łatwa konfiguracja połączenia!

●   Automatyczna aktualizacja oprogramowania

Cechy

●   1/2.7″ 1080P SONY EXMOR CMOS

●   3.56mm@ F2.4 EFL
●   138° Kąt widzenia

●   Automatyczny tryb noktowizyjny

●   Kompresja video H.264
●   Zapis w rozdzielczości FullHD

●   Detekcja ruchu korzystająca z sensora PIR
●   Zakres pracy -10°C ~ 50°C
●   Slot Micro SD wsparcie pojemności do 128GB
●   Dwy-Kierunkowe audio
●   Wbudowane Wi-Fi standard 802.11b/g/n 

●   Akumulator Lithium Ion o 
pojemności ~4000mAh pozwala na 
pracę kamery do 6 miesięcy w 
trybie czuwania

●   DC 5V Micro-USB gniazdo zasilania

●   Wbudowany głośnik 

●   Wilgotność<95% (bez-kondensacji)
●   Klasa szczelności IP65 (pod dachem)

●   48.6mm x 66.3mm x 77.3mm (S x G x W)
●   Waga: 170g

Akcesoria

●   Uchwyt kamerowy

●   Przewód USB do ładowania (bez ładowarki)

●   Instrukcja obsługi

●   Ładowarka  zalecana 5V1,5A

●   Bateria Solarna Micro USB 5V

●   Moduł Synchronizacji EYE-SYNC

Dodatkowe akcesoria
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