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Zainstaluj zestaw 7‘‘do monitoringu 
z funkcją Touch & App
TVAC16000

Monitoring wideo
dla osób mobilnych

playand
plug

abus-smartvest.com



Domowy system wideo-monitoringu Touch & App 7” 
TVAC16000

Bezpłatna aplikacja 

TVAC16000

Kompletny zestaw zawiera wszystko, co potrzebne do 
uruchomienia: radiową kamerę zewnętrzną do pracy ciągłej 
(24/7) i radiowy monitor 7“ z intuicyjnym ekranem dotyko-
wym ułatwiającym obsługę. Sprzęt idealny do zastosowania 
w domu, obiektach gastronomicznych, biurach i małych fir-
mach. Zdalny dostęp umożliwia również łatwe monitorowa-
nie domu wakacyjnego przy pomocy Appki na smartfonie.

Podstawowe zalety

• Transmisja sygnałów wideo i audio w postaci zaszyfrowa-
nych cyfrowych sygnałów radiowych

• Kompaktowa kamera zewnętrzna z funkcją noktowizora na 
podczerwień i rozdzielczością 640 x 480 pikseli

• Monitor kolorowy 7 ” ze zintegrowanym głośnikiem 
• Prosta obsługa dzięki intuicyjnemu ekranowi dotykowemu
• Mobilny dostęp ze smartfonu za pomocą aplikacji
• Zdalny dostęp przez LAN za pomocą stacji dokującej (jedno-

czesne ładowanie akumulatora monitora)
• Możliwość rozszerzenia do maks. 4 kamer radiowych

Komfortowy monitoring wideo przez 
App, z każdego miejsca na ziemi

Bezprzewodowe rozwiązania Plug & Play



Radiowa kamera zewnętrzna do 7’’ domowego systemu 
wideo-monitoringu Touch & App TVAC16010

Stabilna bezprzewodowa  
łączność radiowa z monitorem

Bezprzewodowe rozwiązania Plug & Play

Ta radiowa kamera zewnętrzna IR 2,4 GHz z PIR to opcjonal-
ny osprzęt monitora radiowego TFT 7“. Z jednym monitorem 
mogą działać maks. 4 kamery tego typu. 

Radiowa kamera zewnętrzna IR 2,4 GHz ma zintegrowane 
diody IR-LED do całodobowego zastosowania. Za pomocą 
kamery bezprzewodowo transmitowane są sygnały wideo 
do monitora radiowego. Radiowa transmisja sygnału sta-
nowi zaletę tam, gdzie położenie kabli jest niemożliwe lub 
utrudnione. 

Dzięki konwersji na cyfrowo zaszyfrowane sygnały wyklucza 
się zakłócenia, interferencje i nieuprawniony dostęp do 
transmisji obcych osób.



Bezpłatna aplikacja 

TVAC16000

Twój sklep: Kontakt:
ABUS | Polska Sp. z o.o.
ul. Poznańska 728 
05-860 Święcice k. W-wy
tel.: +48 22 751 84 19 
fax: +48 22 751 83 69 
info@abus.pl 
www.abus.com

Zobacz film wideo

- zeskanuj kod QR 

Wejdź na stronę produktu

- zeskanuj kod QR 

Szybka instalacja i obsługa 
przy użyciu aplikacji

• Proste uruchomienie bez   
konfiguracji routera

• Manualne uruchomienie rejestracji  
przy ze smartfona przy użyciu App

• Dostęp z aplikacji do obrazu z 
maksymalnie 4 kamer  

• Funkcja zrzutu ekranu plus po-
wiadomienie  push przy wykryciu 
ruchu w polu widzenia
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