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Τα push notifications ενεργοποιούνται μόλις 

ανιχνευθεί από το PIR, κίνηση ή ήχος,  ενώ η IC-

3140W στέλνει επιπλέον ειδοποιήσεις βίντεο σε 

email ή στην κάρτα microSD. Ακόμα και αν η 

κάμερα είναι χωρίς σύνδεση, οι ειδοποιήσεις 

αποστέλλονται όταν η κάμερα συνδεθεί ξανά, για 

την άμεση ενημέρωση των χρηστών σχετικά με 

οποιαδήποτε ασυνήθιστη δραστηριότητα.

Push Notifications & Video Alerts

Η κάμερα διαθέτει ενσωματωμένο ηχείο και 

μικρόφωνο για την αμφίδρομη υποστήριξη ήχου, 

έτσι ώστε να είναι εφικτή η επικοινωνία με τον 

χώρο όπου βρίσκεται η κάμερα. 
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PIR, Ανίχνευση κίνησης και ήχου

Ένα ισχυρό PIR, ένα σύστημα ανίχνευσης 

κίνηση και ήχου ενσωματωμένο στην κάμερα 

ώστε να έχετε ασφαλή εικόνα σε περίπτωση 

ενός ύποπτου συμβάντος. Όταν ανιχνεύεται 

κίνηση ή συμβάν ήχου, η κάμερα δικτύου θα 

παράγει τα πλάνα βίντεο αμέσως.

2

3

1

Αμφίδρομη επικοινωνία ήχου
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IC-3140W

24/7 Εύκολη παρακολούθηση
Από το PC, smartphone, laptop ή tablet

Plug-n-View, μία τεχνολογία βασισμένη σε cloud της 

Edimax, μέσω της οποίας είναι πολύ εύκολο να 

παρακολουθείτε το σπίτι σας, το κατοικίδιο σας και την 

περιουσία σας χωρίς να χρειάζεται να έχετε 

εξειδικευμένες γνώσεις περί δικτύων.

Δωρεάν EdiView II εφαρμογή για
iPhone & Android συσκευές
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Αισθητήρας εικόνας 
για την ανίχνευση κίνησης

Παθητικός αισθητήρας
κίνησης υπερύθρων (PIR)

Μικρόφωνο για τον εντοπισμό ήχου

HD Ασύρματη δικτυακή κάμερα ημέρας & νύκτας

Σιγουριά από το smartphone σας,

Οποτεδήποτε και οπουδήποτε

Σιγουριά από το smartphone σας,

Οποτεδήποτε και οπουδήποτε

!


