ELEC IDC-25 WiFi DEURINTERCOM met CAMERA
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Weergave van beeld op smartphone en/of tablet
Direct een oproep of melding op uw smartphone en/of tablet
Maakt een foto en video van de persoon die aanbelt (snapshot; 8GB intern geheugen)
Verbinding via Wifi of netwerkkabel
HD resolutie (1280 x 720 pixels)
Terugspreken naar persoon voor camera
Geschikt voor iOS en Android apparaten met app via App Store en Google Play
Geschikt voor gebruik met elektrische deuropeners
Infrarood nachtverlichting
Anti-diefstalalarm
Ook aan te sluiten op uw bestaande deurbel
Robuuste aluminium behuizing; stof- en waterbestendig IP64
Afmetingen: zeer klein: 12,8 x 5,3 x 4,1 cm (hxbxd); past prima op een deurstijl

De Elec IDC-25 is een deurbel met camera waarmee je overal kan zien wie bij je thuis aanbelt!
Met de Wifi verbinding of de vaste netwerk aansluiting kan de deurbel eenvoudig op uw thuisnetwerk
worden aangemeld.
De IDC-25 is een deurintercom uitgerust met een videofunctie.
Als er wordt gebeld kunt u op uw smartphone of tablet zien wie er aan de deur staat. Uiteraard
kunnen ook meerdere gebruikers het beeld gelijktijdig bekijken. De –gratis-- app zal automatisch
een melding geven als er gebeld wordt.
Als je niet in gelegenheid bent om te kijken weet je wel dat er iemand voor de deur gestaan heeft
Je kan een foto of video maken van degene die voor de deur staat (snapshotfunctie). Handig voor
als je niet thuis bent. Dankzij het interne geheugen van 8 GB kan je maar liefst 100 uur aan video
opnemen.
En dankzij de infrarood camera geeft de IDC-25 ’s nachts ook beeld.
De IDC-25 is een veilige, stof- en waterbestendige (IP64 beschermingsklasse) video-deurintercom die:
- beeld geeft vanaf je deurbel op de smartphone of tablet, via je netwerk of internet
- 2-weg communicatie mogelijk maakt (dus je kan via de intercom spreken met de persoon voor je deur),
- een foto of video van elke bezoeker kan maken die voor je deur staat of heeft gestaan,
- ook beeld geeft in het donker dankzij de infrarood nachtverlichting,
- de deur kan openmaken als je een elektrisch slot hebt,
- aan te sluiten is op je huidige deurbel.
Geschikt voor je huidige deurbel en elektrische sloten.
Dankzij de aansluitmogelijkheden van de Elec IDC-25 is het mogelijk je elektrische slot te openen vanaf
de app. Dat is erg handig als een huisgenoot de sleutel is vergeten bijvoorbeeld. De doorlusfunctie
zorgt ervoor dat de IDC-25 ook gebruikt kan worden op je huidige deurbel. Dan dient de IDC-25 als
camera wanneer je huidige deurbel ingedrukt wordt.

