Judasz bezprzewodowy TX-75
Wideodomofon cyfrowy wraz z wbudowaną kamerą oraz
monitorem biurkowym 3,5"

• Funkcja dzwona do drzwi
• Fotografowanie & przeglądanie zdjęć
• Pamięć danych do 100 zdjęć (wbudowana pamięć)
• Przenośny monitor biurkowy 3,5"
• Kamera 300000 pikseli oraz kąt widzenia 170°
• Przesył bezprzewodowy 2,4GHz na otwartej przestrzeni ~200m
• Funkcja energooszczędna
• Funkcja ładowania przez USB
• Klasa ochrony kamery IP32 (kapiąca oda i zabrudzenia <2,5mm)
• „Montaż samodzielny”, kamera umieszczana w otworze wizjera
Specyfikacje techniczne Kamera zewnętrzna i nadajnik:
• 300000 pikseli & kąt widzenia 170°
• Wbudowana bateria litowa z możliwością doładowania 7800mAh
(typ 18650)
• Czas ładowania ~12 godzin
• Czas pracy ~39 godzin w sposób ciągły
• Czas gotowości (tryb monitorowania) ~52 dni
• Czas gotowości (tryb energooszczędny) ~1 rok [bateria wymaga
ładowania co najmniej co 6 miesięcy]
• Pobór mocy 160mA / Zasilania DC 5V/1A
• Temperatura robocza –10°C do +50°C
• Waga / Wymiary: 280g / wymiary obrysowe 3,6 x 0,8cm
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Specyfikacje techniczne Monitor biurkowy (słuchawka):
• LCD 3.5" TFT kolorowy
• Format zdjęcia JPEG
• Tryb połączenia bezprzewodowej z 2,4GHz
• Transmisja bezprzewodowa ~200m na otwartej przestrzeni
• Wbudowana bateria litowa z możliwością doładowania 1100mAh (typ
BP-6M)
• Czas ładowania ~3 godzin
• Czas pracy ~5 godzin w sposób ciągły
• Czas gotowości ~6 dni
• Ładowarka do monitora
• Pobór mocy 200mA / Zasilania DC 5V/1A
• Temperatura robocza 0°C do +40°C
• Waga / Wymiary: 110g / wymiary obrysowe 12,6 x 8,4 x 2,0cm
Zawartość pakietu:
• Kamera (transmisja bezprzewodowa)
• Nadajnik (zapewniający kamerze zasilanie)
• Monitor biurkowy 3,5” (odbiór
bezprzewodowy)
• Ładowarka do monitora
• Przewód USB
• Ładowarka DC 5V
• Akumulator litowy 7800mAh typ 18650
• Akumulator litowy 1100mAh typ BP-6M
• Wkręt M4
• Płyta stalowa
• Okrągła płyta stalowa
• Instrukcja obsługi

Sprzedawane oddzielnie:
Wymiana baterii w monitorze
1100mAh (BP-6M): Kod EAN
4260358121529, Numer
artykułu 4651
Wymiana baterii dła emitera
7800mAh (typ 18650): Kod
EAN 4260358121536, Numer
artykułu 4652
Kod EAN:
4260358121581
Numer pozycji 4648

