SPECIFIKATIONSARK

Nest Cam Indoor

Se dit hjem på din telefon 24/7.

Her er sikkerhedskameraet
Nest Cam Indoor
Er alt i orden derhjemme? Du kan ikke altid være til
stede for at se, hvad der sker. Med Nest Cam
Indoor-kameraet kan du holde øje med dit hjem,
selv når du er ude.

Hurtig og nem opsætning
Tilslut Nest Cam, og download
Nest-appen for at komme i gang.

Klart som dagen
Selv om natten. Night Vision giver hele
rummet en ensartet belysning.

Livevideo døgnet rundt
130° synsfelt viser dit hjem i 1080p HD
både dag og nat.

Gik du glip af en advarsel?
Gå tilbage i tiden med Sightlines tre timers
gratis historik med øjebliksbilleder.

Advarsler på din mobiltelefon
Få Activity Alerts, så du ved, om der sker
noget, når du ikke er hjemme.

Talk and Listen
Se, hvem der er i rummet, og tal for at få
vedkommendes opmærksomhed.

Gå ikke glip af noget med Nest Aware*
Person Alerts
Så du ved, om der faktisk er nogen.
Se hele historikken
Optag op til 30 dages kontinuerlig video
i skyen.

Lav klip
Opret et tilpasset klip eller timelapse, der
kan downloades og deles.

*Nest Aware-abonnementet sælges separat. Du får en gratis 30-dages prøveperiode med hvert kamera.

nest.com/eu/support

SPECIFIKATIONER

Farve
• Sort
Kamera
• 1/3-tommers sensor med tre
megapixel, millioner af farver
og 8x digitalt zoom
Video
• Op til 1080p (1920 x 1080)
med 30 billeder/sek,
H.264-kodning
Synsfelt
• 130° diagonalt
Night Vision
• 8 kraftige infrarøde lysdioder
(850 nm) med IR-filter
Lyd og lys
• Højttaler
• Mikrofon
• RGB LED
Driftstemperatur
• 0 til 40 °C

Strøm
• AC-adapterindgang: 100 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
• AC-adapterudgang: 5 V DC,
1,4 A
• Kameraindgang: 5 V DC, 1,0 A
Sikkerhed
• 128-bit AES med TLS/SSL
Størrelse og vægt
• Vægt: 213 g
• Højde: 11,4 cm
• Bredde: 7,3 cm
• Dybde: 7,3 cm
• Samlet kabellængde: 3 m
Trådløs
• Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 2,4 GHz
eller 5 GHz (WEP-, WPA- og
WPA2-kryptering
understøttes)
• Bluetooth Low Energy (BLE)

Vejrbestandighed
• Kun til indendørs brug

Krav til forbindelse
• Wi-Fi-forbindelse
• Fungerende
bredbåndsforbindelse med en
uploadhastighed på mindst
2 Mbps

INDHOLD
I ÆSKEN

• Nest Cam Indoor-kamera
• Holder
• USB-kabel
• Strømadapter

• Vægmonteringsplade
• Nest-skruer
• Vejledning til hurtig opstart
• Velkomstguide

KRAV TIL
BÅNDBREDDE

• Ved 720p kræver hvert
kamera 200 til 500 Kbps i
båndbredde til upload
under streaming af video.
• Ved 1080p kræver hvert
kamera 450 til 1200 Kbps i
båndbredde til upload
under streaming af video.
• Kameraerne bruger mere
båndbredde til at streame

video, når der er mere
bevægelse på stedet.
• Hvis du abonnerer på Nest
Aware, streamer dit
kamera al video til sikker
ekstern lagring i skyen.
Ved 720p kan hvert
kamera bruge mellem 60
GB og 160 GB af
båndbredden til upload

nest.com/eu/support

• Forudsætter en webbrowser
eller en kompatibel
mobiltelefon eller tablet med
den gratis Nest-app og
Bluetooth 4.0. Nogle
mobiltelefoner, tablets og
netværk understøtter ikke
1080p. Få flere oplysninger på
nest.com/requirements
Sprog
• Engelsk
• Tysk
• Spansk
• Fransk
• Hollandsk
• Italiensk
Grøn
• Genanvendelig emballage
Garanti
• 2 års begrænset garanti
• Få support på
nest.com/eu/support"

pr. måned. Ved 1080p kan
hvert kamera bruge
mellem 140 GB og 380 GB
af båndbredden til upload
pr. måned.

