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Odkrivanje skritih skrivnosti
Posnamite očarljive slike in edinstvene prizore
v Full HD kvaliteti podnevi in v temi.

LOVSKA KAMERA

HC-300M
Predstavljamo najsodobnejšo lovsko kamero HC-300M.
Odporna je proti vremenskim vplivom. Vgrajen ima
širokokoten senzor gibanja in integrirano predpripravo
za pritrjevanje na drevesa in IR bliskavico s 36kom
940nm LED diodami.
Idealna za opazovanje gozdov, divjine in nadzorovanja
lastnine. Slike in video posnetke posname šele, ko
senzor gibanja zazna premik.
Video posnetki se posnamejo v Full HD 1080p kvaliteti
in v zvoku, saj ima integriran mikrofon. Slikovni posnetki
pa v ločljivosti 12MP.
Integrirana LED bliskavica je sestavljena iz 36 LED diod.
Omogočajo optimalno osvetlitev posnetkov v temi do
razdalje 20m.
Vendar to še ni vse. Vstavite SIM kartico vašega
mobilnega operaterja in kamera vas bo ob sprožitvi,
obvestila z MMS sporočilom s sliko, ki jo je posnela.
Obvesti pa vas lahko tudi z elektronskim sporočilom
(Email).

Meni kamere v slovenskem jeziku.

TEHNIČNI PODATKI
Slikovni senzor
Medij za snemanje

12 Mega pikslov barvni CMOS
senzor
mikro SD kartica do 32GB

Objektiv

F=3.1; FOV=60 °

Dimenzije

145mm * 80mm * 55 mm

IR Filter

samodejni IR filter

TFT LCD zaslon

velikosti 2.0 inča = 50,8mm

Kot zajemanja PIR senzorja

100

Razdalja sproženja PIR
senzorja
Število IR LED , doseg, val.dol.

25m

Čas sproženja

0.7 sekunde

Selectable Image Resolution:

12MP/8MP/5MP

Video Resolution

1080P/720P/VGA

Datotečni formati
Časovni žig, žig lunine faze

Fotografija: JPEG; video: AVI
Motion-JPEG
JA

Zaščitno geslo

4 mestna PIN koda

Frekvenčni pasovi

2G GSM 850/900/1800/1900 MHz

Daljinsko upravljanje

preko SMSov

GPRS prenos

Služi za prenos elektronske pošte
- email
določite lahko 1-4 MMS
prejemnike
določite lahko 1-4 email
prejemnike
0.2mA

MMS na telefon
MMS na e-mail
Stand-by current
Čas stanja pripravljenosti
Napajanje

Zaščita

o

Nočni posnetki

36 LED diod, 20 metrov, 940nm

Zelo kvalitetne in v temi nevidne LED diode
zagotavljajo dovolj svetlobe v temi

Opazovanje gozdov

Optika kamere omogoča zajemanje
čudovitih posnetkov.

približno 6 mesecev (z 8
baterijami)
- 8×AA baterij
- 9V = napajalnik z najmanj 1A (ni
v obsegu dobave)
IP54

KAJ PREJMETE

Opazovanje živali

Nadzor lastnine
1x kamera za opazovanje divjadi HC-300M
1x visoko občutljiva antena
1x daljinski upravljalnik
1x navodila za uporabo
1x pas za montažo kamere

Občutljivost senzorja gibanja je nastavljiva.
S tem ujame v posnetek vsako žival.

Prejmite informacijo kadarkoli, preko 2G
omrežja z MMS in SMTP .

