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Inteligentny, bezprzewodowy dzwonek wideo
na baterię wielokrotnego ładowania

WelcomeEye Link

Zabezpiecz wejścia do domu za pomocą najnowszego 
produktu z gamy Philips WelcomeEye. 
Ten inteligentny dzwonek wideo pozwoli sterować i obserwować 
wejścia za pomocą smartfona lub, dzięki asystentowi głosowemu, 
wyświetlić obraz wideo na ekranie telewizora z systemem Android (od wersji 
Android 8.1).
Szerokokątny obraz Full HD, baterie wielokrotnego ładowania, aktywna redukcja 
zakłóceń, solidność oraz prosta instalacja i komfort użytkowania to najważniejsze 
cechy Philips WelcomeEye Link.

2
lata

Zabezpiecz wejścia do domu za pomocą najnowszego 

Ten inteligentny dzwonek wideo pozwoli sterować i obserwować 
wejścia za pomocą smartfona lub, dzięki asystentowi głosowemu, 
wyświetlić obraz wideo na ekranie telewizora z systemem Android (od wersji 

Szerokokątny obraz Full HD, baterie wielokrotnego ładowania, aktywna redukcja 
zakłóceń, solidność oraz prosta instalacja i komfort użytkowania to najważniejsze 

160°

Full HD



Zawartość zestawu:
- 1 inteligentny dzwonek 

wideo WelcomeEye
- 1 wspornik kątowy
- 1 bateria wielokrotnego 

ładowania z kablem micro 
USB

- 1 zestaw montażowy
- 1 karta SD 32 GB

 Zalety produktu

Zawartość zestawu:

Inteligentne funkcje: gdziekolwiek jesteś, możesz sterować i 

otrzymywać powiadomienia o przyjściu gości bezpośrednio na swoim 

smartfonie

Uproszczona instalacja i użytkowanie:

- działanie bezprzewodowe - nie potrzebne jest żadne 

zasilanie zewnętrzne

- działa na baterie wielokrotnego ładowania

- połączenie bezprzewodowe z Twoim routerem

- aktywna redukcja zakłóceń

- kompatybilny z asystentami głosowymi Amazon Alexa i 

Google Home

Bezpieczeństwo i solidna konstrukcja:

- kamera full HD (1080p)

- noktowizja

- szerokokątna kamera (160°)

- automatyczne zapisywanie zdjęć lub filmów wideo w 

momencie wykrycia osoby (karta SD 32 GB w zestawie)

- powiadomienie o przyjściu gości

- produkt odporny na warunki pogodowe: IP44

2 lata gwarancji

160°

Full HD
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www.philips.com

Kompatybilność z asystentami głosowymi  Amazon Alexa - Google Home - Tmall Genie

Gwarancja 2 lata

Okablowanie Bezprzewodowy

Odległość maksymalna
20 m w otwartej przestrzeni 
Częstotliwość Wi-Fi: 2,4 GHz 
Częstotliwość dzwonka bezprzewodowego: 433 MHz

Dane techniczne nadajnika

Jakość obrazu/ 1920 x 1080
Tryb nocny: Tak (LED IR)
Podświetlany przycisk wywołania: Tak
Siła dźwięku: 80 dB
Miejsce na kartę SD: Tak
Mocowanie: ścienne

Kamera Stała
Kąt: 160 (poziomo) - 90 (pionowo)

Wykończenie Plastik w kolorze szarym i czarnym

Dane układu elektrycznego Bateria wielokrotnego ładowania (średni czas pracy: 8 miesięcy przy jednym wywołaniu dziennie)

Temperatura działania -20°C ~ 55°C

Użytkowanie Na zewnątrz budynków (IP44)

Dane techniczne produktu Wymiary: 148 (wys.) x 48 (szer.) x 39 (gł.) mm
masa: 245 g

Normy i certyfikaty CE,  RoHS

WelcomeEye Voice

Dane techniczne

39 mm48 mm
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(not included)
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