
Enjoy Smart Life

Bądź blisko tego, na czym Ci zależy.
Mając aplikację IMOU i Internet, masz dostęp do tego, co jest dla Ciebie bliskie. Możesz nagry-
wać w chmurze lub na karcie MicroSD, odtwarzać nagrania oraz korzystać z podglądu on-line.

www.imoulife.com

1080P Full HD 
Obraz wysokiej jakości.

Ranger 1080P daje możliwość monitoringu na żywo w rozdzielczości Full HD. Obrót w poziomie 0° ~ 355° i pionie -5° ~ 80° umożliwia 
pełną kontrolę pomieszczenia. Detekcja osób pozwala na szybkie wykrywanie osób przed kamerą i redukuje ilość fałszywych alar-
mów. Funkcja Inteligentnego Śledzenia umożliwia monitoring obiektów poruszajacych się w polu widzenia kamery, a funkcja Maska 
Prywatności pomaga chronić prywatność Twoją lub Twoich gości.

Inteligentne śledzenie
Kamera automatycznie odnajduje 
i śledzi poruszające się osoby 
lub obiekty.

Maska prywatności
Wystarczy jedno kliknięcie aplikacji 
Imou i dzięki ukryciu obiektywu 
kamery, prywatność Twoja i Twoich 
gości będzie zachowana.

Detekcja osób
Bezbłędna i szybka identyfikacja 
osób.

Dwukierunkowa rozmowa
Łatwa komunikacja z rodziną  
lub zwierzętami w domu.

Zapis nagrań
Lokalnie na karcie MicroSD 
lub w Chmurze Imou.

Powiadomienia na smartfon
Powiadomienia na smartfon po wy-
kryciu ruchu przed kamerą w czasie 
rzeczywistym.

Wbudowana syrena
Pomoże odstraszyć nieproszonych 
gości.

Alarm o wystąpieniu nietypo-
wego dźwięku przed kamerą
Kamera wyśle natychmiastowe 
powiadomienie na smartfon po wy-
kryciu dźwięku, np. płaczu dziecka.

Ranger 2
Kamera Wi-Fi, Full HD, z funkcją obrotu
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Odpowiedzialność Dahua Technology Poland Sp. z o.o. za wady urządzenia jest wyłączona  
w przypadku używania do uruchamiania i obsługi urządzeń z serii Imou aplikacji innych niż 
dedykowane, tj. Imou (dawniej Lechange). Urządzenie przeznaczone do użytku 
wyłącznie z dedykowaną aplikacją Imou 
(dawniej Lechange).

Specyfikacja

W opakowaniu

Kamera
1/2,7” 2 Megapixel Progresywny CMOS
2 Mpx (1920 x 1080)
Podświetlenie nocne: 10 m
Obiektyw stały: 3,6 mm
Kąty widzenia: 93°(H), 48°(V), 115°(D)
Obrót w poziomie: 0° ~ 355°, obrót w pionie:  -5° ~ 80°

Sieć
Wi-Fi: IEEE802.11b/g/n, do 50 m w otwartej przestrzeni
Aplikacja IMOU: Android, iOS

Wideo i audio
Kompresja wideo: H.265 / H.264
Do 25 klatek na sekundę
16x cyfrowy zoom
Dwukierunkowa łączność audio

• 1x kamera
• 1x instrukcja obsługi
• 1x zasilacz
• 1x kabel USB

• • 1x komplet montażowy
(wkręty i kołki rozporowe)

• 1x uchwyt instalacyjny
• 1x szablon instalacyjny

Interfejs
Miejsce na kartę MicroSD (do 256GB)
Wbudowany mikrofon i głośnik
Przycisk Reset

Zarządzanie
Detekcja ruchu
Detekcja osób
Konfigurowanie regionu
Alarm o wystąpieniu nietypowego dźwięku przed kamerą

Ogólne
Zasilanie: DC5V 1A
Pobór mocy: < 3,5 W
Warunki pracy:  -10°C ~ +45°C, wilgotność mniej niż 95% RH
Wymiary: 106,1 × 77,4 × 77,4 mm
Waga: 238 g
Certyfikaty CE, FCC, UL

Widok z przodu Widok z tyłu

Głośnik

Port zasilaniaPort Ethernet

Wskaźnik LED

Obiektyw

Mikrofon


