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Smart Security Camera
Wire-Free 1080p Full HD Video Camera

SWWHD-INTCAM

1080PWIRE-FREE HD

Security Made Smarter

Vezérelje, Lásson és Halljon 
Okostelefonján Keresztül

100% Wire Free
1 per alatt csatlakozik

Újratölthető akkumulátor
Nincs költséges elemcsere

FullHD felbontás

Időjárásálló
Kül és beltéren használható

Ingyenes
7 napi felvétel

Helyi és felhőalapú tárolás

Vezeték nélkül csatlakozás
Csatlakozzon egy 
perc alatt meglévő 
Wi-Fi hálózatához

Könnyen újratölthető
Az újratöltés gyors és 
egyszerű.A mellékelt USB 
kábel segítségével 
csatlakoztassa 
számítógéphez 
–Beépített akkumulátor

Ingyenes helyi tárolás
Akár 7 nap mentése.
(többszáz) 10-60 
másodperces 
videoklippek tárolása 
a kamera beépített 
memóriájába

Full HD formátum
Részletgazdag  
kristálytiszta 1080p full 
HD videó és széles 120 ° -
os látószög nappal és 
éjszaka - biztosítva, hogy 
ne szalasszon el egyetlen 
pillanatot sem

Hosszú akkumulátor élettartam
A kamera energiát takarít 
meg, amikor nincs 
használatban, és ennek 
köszönhetően csupán 
néhány alkalommal kell 
tölteni évente 

Biztonságos felhő tárolás
Élvezze a 2 napos 
ingyenes tárhelyet a 
felhőszolgáltatásban. 
Lehetősége van 30 napra 
kibővíteni a felvételei 
maximális védelme 
mellett.

Időjárásálló
A kamera kültéri 
használatra van 
tervezve, azaz 
napsütésnek, esőnek 
és hónak is ellenáll.

Hőérzékelés
A Swann True Detect ™ 
hőalapú PIR 
mozgásérzékelése 
megbízhatóan érzékeli és 
rögzíti a tevékenységet, 
kiküszöbőlve a hamis 
riasztásokat

Riasztások és visszajátszás
Push-értesítéseket kap 
ha mozgást érézkel a 
kamera.Okostelefonja 
segítségével 
visszajátszhatja az 
eseményt illetve a 
mikforonnak 
köszönhetően hallhatja 
is a rögzített hangot.



Download the FREE app

SAFE by Swann
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Mi van a dobozban?
• Smart Security Camera
• Mágneses rögzítő állvány
• USB töltőkábel
• Szerelőcsavarok és tiplik
• 3M ™ ragasztószalagok
• Használati utasítások
• Lopásgátló matricák

Smart Security Camera
Wire-Free 1080p Full HD Video Camera

Ingyenes applikáció

n

Mire használható a kamera?

Otthon védelme 

Akár otthon, akár távol van, az 
intelligens biztonsági kamera olyan, 
mint egy másik szem ami 
figyelmezteti Önt egy push üzenettel 
amint mozgást érzékel. A  
videofelvételeket  helyi memóriába 
és a biztonságos felhőbe is képes 
menteni.

Lássa mi történik bárhol is 
legyen a nap 24 órájában
Plug & play biztonsági rendszer, 
amely lehetővé teszi, hogy 
bármikor megtekintheti és 
kapcsolatban maradhat 
kamerájával okostelefonja vagy 
táblagépe segítségével

Csomagfutár érkezése

Most már láthatja, mikor 
szállítanak ki egy csomagot, így 
értesítheti a szomszédját,hogy 
átvegye Ön helyett

Védje szeretteit, 
háziállatait és tulajdonát
Saját megnyugtatása 
érdekében pillantson rá 
szeretteire, háziállataira vagy 
vagyoni értékeire 
okostelefonján keresztül.

A kamera True Detect ™ 
technológiájának köszönhetően 
érzékeli a hőtermelő objektumok, 
emberek, autók stb. mozgását, 
ezzel kiküszöbölve a hamis 
riasztásokat. (pl. lehulló falevél)
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Specifications
Smart Security Camera
Video Resolution 1080p Full HD
Viewing Angle 120° Wide Angle
Motion Sensitivity True Detect™ Thermal / Heat-Sensing PIR
Night Vision Distance Up to 32ft / 10m
PIR Distance Up to 25ft / 8m
Memory Internal & Secure Cloud
Power Source Rechargeable 6000mAh Lithium Battery
Battery Recharging Via Micro USB Cable (included)
Audio Microphone  Yes
Audio Range Up to 16ft / 5m
Dimensions (WxDxH) 2.3” x 2.4” x 3.4” / 58mm x 61mm x 87mm
Weight 0.49lbs / 222g
Operating Temperature 14°F to 113°F / -10°C to 45°C†
Indoor / Outdoor Indoor & Outdoor (weatherproof IP65 rated)
Wi-Fi Frequency 2.4GHz & 5GHz (wireless range up to 65ft/20m*)
App (iOS & Android) SAFE by Swann

Requirements
• iOS (8.0 & above) or Android (6.0 & above) Mobile Device/Tablet
• Wi-Fi with High Speed Internet Connection
• Minimum Upload Speed 512kbps
• Smartphone or Tablet Charging Plug  (for faster charging Swann recommends using  a

higher amp charger such as 5V 2.1 Amp)
*Depending on local conditions & usage rates
^Depends on activity detected by the camera. Fees apply to 30 day storage option
†Battery performance may be affected by extreme cold

Item Codes
Single Pack SWWHD-INTCAM
2 Pack SWWHD-INTCAMPK2
3 Pack SWWHD-INTCAMPK3
4 Pack SWWHD-INTCAMPK4




