
εξωτερική κάµερα
µε ενσωµατωµένη σειρήνα

Somfy Protect

H πιο αποτρεπτική εξωτερική κάµερα. 
Όταν ανιχνευτεί παρουσία, θα ειδοποιηθείτε αµέσως στο κινητό σας και θα σας 
αποσταλεί βίντεο του συµβάντος. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σειρήνα των 110dB 
µέσω της εφαρµογής Somfy Protect και αν έχετε συνδέσει τον φωτισµό στη κάµερα, 
θα ενεργοποιηθεί αυτόµατα για να ενισχυθεί η αποτροπή.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

1. Παρακολουθήστε και προστατέψτε το σπίτι σας
Μπορείτε να χρησιµοποιείτε τη δωρεάν εφαρµογή Somfy Protect για να ελέγχετε το σπίτι σας 
ανά πάσα στιγµή. Όταν εντοπιστεί µια εισβολή, θα λάβετε ένα βίντεο (10sec) στο κινητό σας µε το 
συµβάν. Εάν το συµβάν είναι µια εισβολή, µπορείτε να ενεργοποιήσετε τη σειρήνα, εάν είναι 
απλώς κάποιος γείτονας ή κάποιος διανοµέας, µπορείτε να ακούσετε και να µιλήσετε µαζί του. 
Σε κάθε περίπτωση, µπορείτε να παρακολουθήσετε ξανά και να κατεβάσετε το βίντεο για έως και 
24 ώρες µετά το συµβάν.

2. Υψηλή απόδοση για ένα αξιόπιστο και αποτελεσµατικό προϊόν
• Εικόνα Full HD 1080p µε ισχυρή νυχτερινή όραση µε εµβέλεια έως και 8m
• 130 ° Ευρυγώνιος φακός και zoom x8
• Ενσωµατωµένη σειρήνα 110dB
• Προηγµένη ανίχνευση κίνησης SomfyVision™
• Λειτουργία HDR (High Dynamic Range) για αντιστάθµιση προβληµάτων φωτεινότητας
• Ενσωµατωµένο ηχείο και µικρόφωνο
• Έξυπνη Ενεργοποίηση: απενεργοποιεί αυτόµατα την προστασία όταν επιστρέφετε στο  
σπίτι και µε µια ειδοποίηση στο κινητό, σας υπενθυµίζει να την ενεργοποιήσετε όταν φεύγετε.
• Όλα τα δεδοµένα προστατεύονται µε κρυπτογράφηση AES-256

3. Κατάλληλη για κάθε τύπο σπιτιού
Είτε πρόκειται για ένα σπίτι στην πόλη, είτε για εξοχικό, η Somfy Εξωτερική Κάµερα είναι 
κατάλληλη για κάθε τύπο σπιτιού. ∆ιαθέσιµη σε δύο χρώµατα (γκρι ανθρακί και λευκό) για να 
επιλέξετε αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα και ανάλογα την ηλεκτρική εγκατάσταση του χώρου 
µπορείτε να επιλέξετε έναν από τους παρακάτω τρόπους σύνδεσης: 
• Σε υφιστάµενη αναµονή ρεύµατος (δεν παρέχεται καλώδιο)
• Σε κοντινή πρίζα
• Σε παροχή από κοντινό φωτισµό. Στη συνέχεια θα µπορείτε: 
 - Να ελέγχετε τον φωτισµό από την εφαρµογή Somfy Protect
 - Να ανάψουν τα φώτα αυτόµατα όταν φτάσετε στο σπίτι
 - Αν η νυχτερινή ανίχνευση είναι ενεργοποιηµένη, τα φώτα θα ανάψουν αυτόµατα όταν  
 νυχτώσει για την αποτροπή τυχόν εισβολών. Μπορείτε να ενισχύσετε την αποτροπή  
 εισβολής, ενεργοποιώντας και τη σειρήνα από το κινητό σας.

Εγγύηση
2 χρόνια



Τεχνικά Χαρακτηριστικά

εξωτερική κάµερα
µε ενσωµατωµένη σειρήνα

Somfy Protect

Κωδικοί     2401560 (λευκή) – 2401563 (γκρι)
EAN κωδικοί    3660849542634 (λευκή) – 3660849542962 (γκρι)
Χρήση     Εξωτερική
Βίντεο      FullHD 1080p/30fps
Οπτικό πεδίο/Zoom   130° ευρυγώνιος φακός/ zoom x8
Νυχτερινή όραση   Έως και 8m/ µηχανικό υπέρυθρο φίλτρο
Ανιχνευτής Κίνησης   SomfyVision™ προηγµένη ανίχνευση κίνησης έως και 8m
Άλλο     Ενσωµατωµένη σειρήνα 110dB
Ήχος      Ενσωµατωµένο ηχείο και µικρόφωνο: λειτουργία οµιλίας και ακοής
Εγγραφές    • Ζωντανό βίντεο
     • ∆ωρεάν βίντεο 10 δευτερολέπτων αποθηκευµένα για 24 ώρες σε   
     περίπτωση ανίχνευσης κίνησης
     • Έως και 7 ηµέρες συνεχούς εγγραφής βίντεο(προαιρετικά)
Παροχή ρεύµατος    • 110-230V, 50-60Hz, 4.8 A max
     • Προστατεύεται από διακόπτη ισχύος 10 A ή 16A
     • Τροφοδοσία µε ηλεκτρικά καλώδια τουλάχιστον 1.5 mm2

     • Σύνδεση σε εξωτερικό φωτισµό: Ισχύος 500W (Αλογόνου) ή 100W (LED)
Συµβατότητα Wi-Fi   • 802,11 b/g/n(2,4 GHz) Open/WEP/WPA2-Personal/    
     WPA-WPA2 µικτή λειτουργία
     • Συνιστώµενη ταχύτητα φόρτωσης 500 Kbps (HD) ή 1200 Kbps (Full HD)
Ασφάλεια    • Αυτοπροστασία σε περίπτωση απόπειρας βανδαλισµού
     • Τροφοδοσία Βίντεο ασφαλισµένη µε SSL/TLS 2048-bit κρυπτογράφηση και  
     αποθήκευση στο cloud µε AES-256 κρυπτογράφηση
Ραδιο-επικοινωνία   • Bluetooth 4.0 για εγκατάσταση
Εφαρµογές    ∆ωρεάν εφαρµογή για iOS 9 και νεότερη έκδοση, Android 4.4 και νεότερη έκδοση
Συνθήκες λειτουργίας           IP54 αντοχή στις καιρικές συνθήκες
     Από -20 ° C έως 50 °C
∆ιαστάσεις/Βάρος   150 x 150 x 85 mm / 512 g
Συµβατότητα    Το σύστηµα λειτουργεί αυτόνοµα ή παράλληλα µε το σύστηµα ασφαλείας Somfy 
     Protect (Somfy One, Somfy One +, Home Alarm)
     TaHoma  Apple HomeKit (coming soon)
     Google Assistant Works with Nest
     Amazon Alexa  IFTTT


