
Interactief Video Alarmstysteem 

Creëert een gesloten netwerk 
met geavanceerde 
beveiligingsmaatregelen om 
uw privacy te beschermen.

De opname filtert 
onveranderde scènes er 
automatisch uit.

Schakelt automatisch over naar 
de infrarood nachtzichtmodus 
bij weinig licht.

Biedt je een 360 graden zicht 
dankzij het gemotoriseerde 
draaisysteem 

Twist HD Starter Kit
Met deze camera´s kun je letterlijk met het systeem meedraaien. Dankzij  
de app kun je de camera gemakkelijk van links naar rechts draaien voor 
360° zicht. Het is zelfs mogelijk te communiceren via de app en de 
camera´s. De camera´s zijn handmatig omhoog of omlaag te kantelen. 

• 1x Security Shuttle (OPU2)
• 2x Twist HD Camera´s
• 1x Binnensirene
• 1x 16GB USB Stick

Netwerk Beveiliging 
24/7 Intelligente 
Opnamen Nachtzicht 

Gemotoriseerd 
panoramisch zicht



Belangrijke Kenmerken
• Houdt thuis een oogje in het zeil als u er niet bent
• Dient als geweldige babyfoon of huisdier cam
• Dankzij de bewegingsdetectiefunctie worden inbraakpogingen direct gemeld

Model Nummer:  V22021

info@home8-alarm.nl
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*FAT32-geformatteerde microSD kaart vereist. Kaart niet inclusief.

 Security Shuttle  (OPU2)  Twist HD Camera's Binnen sirene 

• Ingebouwde router met firewall
• Wi-Fi standaard: 2.4GHz

IEEE 802.11 b/g/n
• Wi-Fi draadloze beveiliging:

proprietary WPA/WPA2 PSK
• Draadloos en beveiliging:

specificatie 433 MHz
• Invoer/uitvoer:

-10/100 Ethernet poort
-USB 2.0 poort

• Intern geheugen: 4GB
• Ingebouwde sirene: 80dB
• Certificaat: FCC, CE, TELEC,

RoHS, REACH

• Video resolutie: 720p High
Definition (1280 x 720)

• Frame rate: up to 30fps
• Gezichtsveld: 100°
• Gemotoriseerde pan: 300°
• Video formaat: H.264
• Wi-Fi standaard: 2.4GHz

IEEE 802.11 b/g/n
• Wi-Fi draadloze beveiliging:

specificatie WPA/WPA2 PSK
• Opslag: Micro SD Kaart 32GB

SDHC*

• Draadloze beveiliging:
specificatie 433 MHz

• Alarm geluidsniveau: 110dB
• Batterij backup: 3x AAA

(inclusief)

http://www.home8protect.com/



