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Zamontuj kamerę zewnętrzną 
lub wewnętrzną obrotowo/przechylną (WiFi)
TVAC19000 i TVAC19100

Smart Video –
rozwiązania „to go“ 

playand
plug



Ta obrotowo-uchylna kamera WiFi jest wyposażona w odpo-
wiednią aplikację dla systemu iOS i Android, a dzięki roz-
dzielczości 720p i funkcji noktowizora na podczerwień gwa-
rantuje doskonałą jakość obrazu w dzień i w nocy. Zasięg 
kamery obejmuje 350° w zakresie obrotu i 90° w zakresie 
przechyłu. Dzięki aplikacji proces instalacyjny nie stanowi 
problemu nawet dla osób nieobeznanych z techniką.

Podstawowe zalety

• Instalacja krok po kroku prowadzona przez aplikację
• Dostęp z aplikacji do maks. 8 kamer
• Rozdzielczość HD 720p i funkcja noktowizora na podczer-

wień zapewniające doskonałą jakość obrazu
• Powiadomienia mailowe, funkcja zrzutu i powiadomienia 

push przez aplikację przy wykryciu ruchu
• Widok panoramiczny - obracanie za pomocą smartfona
• Zapis na kartę SD (akcesoria, maks. 32 GB)
• Niskie obciążenie sieci dzięki skompresowanemu transfe-

rowi danych (kompresja H.264)

Wideo-monitoring „to go“ –
masz dom zawsze na oku

Smart Video

Kamera obrotowo-przechylna WiFi i Aplikacja 
TVAC19000

Sterowanie z App:  
350° obrót,  
90° przechył

Bezpłatna aplikacja 

App2Cam



Smart Video

Kamera Zewnętrzna WiFi i Aplikacja 
TVAC19100

Kompletna ochrona na zewnątrz
to ochrona non stop

Ta odporna na działanie czynników atmosferycznych 
kamera zewnętrzna WiFi jest wyposażona w odpowiednią 
aplikację dla systemu iOS i Android, umożliwiającą łatwą i 
szybką instalację nawet osobom nieobeznanym z kwestiami 
technicznymi. Dzięki rozdzielczości 720p i funkcji noktowi-
zora na podczerwień kamera gwarantuje doskonałą jakość 
obrazu zarówno w dzień jak i w nocy.

Podstawowe zalety

• Instalacja krok po kroku prowadzona przez aplikację 
• Dostęp z aplikacji do maks. 8 kamer
• Rozdzielczość HD 720p i funkcja noktowizora na podczer-

wień zapewniające doskonałą jakość obrazu
• Zintegrowane wykrywanie ruchu (czujnik PIR)
• Powiadomienia mailowe, funkcja zrzutu i powiadomienia 

push przez aplikację przy wykryciu ruchu
• Solidna, odporna na działanie czynników atmosferycznych 

kamera zewnętrzna (IP66)
• Zapis na kartę SD (akcesoria, maks. 32 GB)

Bezpłatna aplikacja 

App2Cam



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 konfiguracja i obsługa 
przez App
• Konfiguracja kamery  krok po kro-

ku przez App 

• Proste uruchomienie bez konfigu-
racji routera

• Dostęp z aplikacji do obrazu z 
maksymalnie 8 kamer  

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

Bezpłatna aplikacja 

App2Cam
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