
Ochráňte svoj interiér s interiérovou kamerou Helo View  
Interiérová bezpečnostná kamera HELO View obsahuje kameru s plným vysokým rozlíšením 1080P a 100 % 
bezdrôtovým pripojením. Kamera je vybavená 130° širokým pozorovacím uhlom a jej hlava sa môže otáčať, aby 
úplne strážila vaše interiéry. 
Jednoducho sa inštalujú a ľahko sa používajú. Pomocou aplikácie Helo by Strong môžete vidieť, počuť, hovoriť 
a ovládať svoje rodinné okolie. Kamery HELO View sú počas dňa aj noci plne efektívne vďaka technológiám 
detekcie pohybu a nočného videnia. 

Potrebujete pomoc alebo zdroje? www.strong.tv support_at@strong.tv

Plná kvalita 
vysokého rozlíše-
nia na zazname-
nanie každého 
detailu

Automaticky 
alebo manuálne 
spustí alarm

Čiernobiele 
zobrazenie na 
nasnímanie 
tmavého prostre-
dia

Široký uhol pre 
dohľad

Až 128 GB miest-
neho úložného 
priestoru*

Fotoaparát je 
určený iba na 
použitie v in-
teriéroch
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Otáčanie kamery 
pre skvelý 
prehľad
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	� 100 % bezdrôtové sieťové 
pripojenie

	� Použitie v interiéri

Ľahká inštalácia

	� Plná kvalita vysokého rozlíšenia 1080P
	� Nočné videnie
	� Zaznamenanie pohybu
	� Lokálne úložisko na karte Micro 
SD* alebo externom úložnom 
zariadení USB

	� Cloudové úložisko
	� Obojsmerný zvuk

Ľahko použiteľné

	� Prevezmite si Helo 
prostredníctvom aplikácie Strong v 
obchode App Store a Google Play

	� Ovládajte všetko zo svojho 
smartphonu alebo tabletu z 
domova alebo na diaľku mimo 
domov

Efektívna a robustná

Potrebujete pomoc alebo zdroje?

https://www.strong.tv/en/Home
http://support_at@strong.tv
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EAN : 9120072372353

Obsah balenia

1 x inteligentná bezdrôtová 1080P kamera s plným 
vysokým rozlíšením a natáčaním/nakláňaním
1x USB kábel na nabíjanie kamery
1x USB nabíjačka pre kameru
sprievodca rýchlou inštaláciou, bezpečnostný a 
záručný list

Technické údaje

Snímač
1/2,9” farebný CMOS 
1080P

Natáčanie/nakláňanie 355°/90°

Šošovka
Zorné pole: 130°
2 MP

Nočné videnie
Dosah nočného videnia：8m
Svetelný snímač
Podpora IR-CUT, anti-magnetická
LED diódy: 850 nm

WIFI 2,4 GHz IEEE802.11b/g/n
Tlačidlo Resetovanie

Port napájania Micro USB@samica

Zvuk
Reproduktor: 8 Ω 1 W
Mik.: -39±3 dBm
Obojsmerný zvuk
Formát kompresie zvuku: PCM

Skladovanie Cloudové úložisko (voliteľné) a 
karta MicroSD (max.: 128 GB)

Video
Video kompresný formát：H.264
Rozlíšenie： 1080P + VGA 1920*1080P/15 snímok za 
sekundu

Zaznamenanie pohybu  
Rozsah zaznamenania pohybu: 10 m

Správa a zobrazenie 
Mobilná aplikácia Helo pre Android
Helo prostredníctvom mobilnej aplikácie Strong pre iOS

Prostredie 
Prevádzková teplota: -20 °C ~ 60 °C
Prevádzková vlhkosť: 20 % ~ 95 % bez kondenzácie

Urcený iba na použitie v clenských štátoch EÚ a krajinách EFTA. Pri interiérových kamerách na batérie sú vhodné výlucne na použitie v interiéri.

V dôsledku prebiehajúceho výskumu a vývoja technických špecifikácií sa dizajn, vyobrazenie a vzhľad produktov môže zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť STRONG nepreberá zodpovednosť za žiadne záležitosti 
spojené s tu vyobrazenými logami, značkami a/alebo obchodnými známkami, ktoré si nezaregistrovala spoločnosť STRONG. Všetky názvy produktov sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky ich príslušných 
vlastníkov. Wi-Fi, WPA2 a WPA sú registrované ochranné známky spoločnosti Wi-Fi Alliance®.
Priepustnosť dát, vzdialenosť, prenosová rýchlosť a oblasť pokrytia na m² sa používajú len na referenciu a na základe výsledkov testov výkonu v rámci vzorových podmienok bežného používania. Skutočné výkony sa negarantujú 
a môžu sa odlišovať v závislosti od rozdielov v prevádzkových prostrediach, vzdialenosti a umiestnenia produktov, zmesi používaných produktov, stavebných materiálov, bezdrôtového a elektrického rušenia a iných nepriaznivých 
vplyvov.
Amazon, Alexa a všetky súvisiace logá sú ochranné známky spoločnosti Amazon.com, Inc. alebo jej pridružených spoločností.
Google a Google Play sú ochranné známky spoločnosti Google LLC. Asistent Google nie je k dispozícii v určitých jazykoch a krajinách.
 © STRONG 2021. Všetky práva vyhradené.
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* Karta Micro SD nie je súčasťou balenia


