
Акценти

Описание

· Останете свързани и защитени – Облачната камера Ви помага да поддържате 
връзка с най-важното за вас, осигурявайки спокойствие Ви у дома и в офиса.

· VGA резолюция – VGA (640 x 480) резолюцията Ви дава ясни, отчетливи и 
чисти изображения.

· IR LED за нощно виждане – Автоматичната функция за нощно виждане 
подсигурява 24 часовото наблюдение.

· H.264 видео компресия – За удивително гладък HD видео стрийминг.

· Навсякъде и по всяко време  – С приложението tpCamera и уеб портала 
tplinkcloud.com, можеш да имаш достъп до своята камера навсякъде и по 
всяко време.

NC220

300Mbps Wi-Fi
ден/нощ облачна камера 

Облачната камера ден/нощ на TP-LINK NC220 е Вашият перфектен спътник в 
дома и офиса, който Ви помага да поддържате връзка с най-важното, 
осигурявайки сигурност и защита, докато сте на работа или се забавлявате.



    TP-LINK’s Day/Night Cloud Camera NC220 is your perfect home and of�ce 
companion, to help you keep in touch with what matters most, providing you 
with that sense of well-being while you are at work or play.

· 480p резолюция – VGA (640 x 480) 
резолюцията Ви дава ясни, отчетливи и 
чисти изображения

· IR LEDs за нощно виждане – автоматичната 
функция за нощно виждане подсигурява 24 
часовото наблюдение

· H.264 видео компресия – за удивително 
гладък HD видео стрийминг

· 4x по-близо  – 4x цифрово увеличение за по-
добър "близък" поглед

· Защити твоя начин на живот – облачната камера 
Ви помага да поддържате връзка с най-важното, 
както у дома, така и в офиса

· Видео на живо – провери какво се случва на 
живо от къде и да е използвайки своя 
компютър, iPhone, iPad или Android устройство

· Множество потребители – поддържа достъп за 
множество потребители едновременно 

· WPS поддръжка – Свържете се с Вашата 
безжична мрежа лесно чрез функционалността 
WPS на камерата и съвместими безжични рутери

· Навсякъде и по всяко време  – с приложението 
tpCamera и уеб портала tplinkcloud.com, можеш 
да имаш достъп до своята камера навсякъде и 
по всяко време

По-добро видео Ползи Лесна употреба

Характеристики

300Mbps Wi-Fi, ден/нощ облачна камера NC220



· Разпознаване на движение и звук – Когато 
регистрира движение или звук, камерата 
прави снимка и Ви уведомява веднага чрез 
мейл или FTP

· Разширен 300Mbps Wi-Fi – Елиминирайте 
мъртвите зони като "разширите" обхвата на 
Вашата безжична мрежа

Сигурност Wi-Fi разширение

Характеристики
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Достъп навсякъде и по всяко времеОстанете свързани и защитени

tpCamera

300Mbps Wi-Fi, ден/нощ облачна камера NC220

TP-LINK NC220 е Вашият перфектен спътник в дома и офиса, който 
Ви помага да поддържате връзка с най-важното, осигурявайки 
сигурност и защита, докато сте на работа или се забавлявате.

С приложението tpCamera и tplinkcloud.com уеб портала, можете да 
записвате видео, да правите снимки или просто провери какво се 
случва навсякъде, където има интернет. Независимо дали сте в 
офиса или се забавлявате, Вие никога няма да пропуснете тези 
специални моменти.



Камера
·
·
·
·
·
·

Сензор: 1/4" прогресивен CMOS сензор 
Резолюция: 0.3 мегапиксела (640 x 480 )
Обектив: F: 2.6, f: 3.85 мм
Цифрово увеличение: 4x 
Ъгъл на видимост: FOV = 64°
Минимална осветеност: 0.5 Lux (0 Lux когато IR е включен)

Аларма и управление на събитие
·
·

Входящи: регистриране на движение и звук
Изходящи: E-mail, FTP

Интерфейс
Мрежови интерфейс: RJ-45 за Ethernet 10/100 Base-T

· Захранващ конектор: DC захранващ жак
· Бутони: Reset/WPS бутон

Видео
·
·
·

Видео компресия: H.264
Видео поток: регулируема скорост на видео потока
Настройки на изображението: Ротация: огледална, обръщане

Конфигуриране на яркост, контраст, насищане 
Въвеждане на час, дата, текст

Аудио
·
·

Аудио комуникация: еднопосочна
Аудио вход: вграден микрофон

·
·
·
·
·
·

·
·

·
·
·

·
·
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Спецификации



Мрежа
· Протоколи: Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, NFS,

DNS, NTP, UPnP, HTTP, HTTPS, TCP, UDP
· Защита: Множество потребителски нива, защитени с парола
· Скорост на трансфер на данните: IEEE 802.11 b/g/n до 300Mbps
· Честота: 2.4-2.4835GHz
· Предавателна мощност: <20dBm (EIRP)
· Безжична сигурност: WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK криптиране
· Системни изисквания: Windows 8/7/Vista/XP, Mac OS 10.7 или по-висока

Chrome 5.0, Mozilla Firefox 4.0, Opera 12, Safari
4.0, IE 7.0 или по-висока

· Съдържание на опаковката: NC220, захранване, удължителен кабел,
RJ-45 Ethernet кабел, Кратко ръководство за инсталация

· Захранване: 9V DC, Max 5.4W
· Сертификати: RoHS, FCC, CE
· Температура при работа: 0℃~ 40℃
· Влажност при работа: 10%~90% RH, без конденз
· Размери (Ш x Д x В): 137 x 76 x 69 мм

Основни

Спецификации

300Mbps Wi-Fi, ден/нощ облачна камера NC220



Спецификациите могат да се променят без предупреждение. TP-LINK е регистрирана търговска марка на TP-LINK Technologies CO., Ltd. Другите марки и имена на продукти са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели. Никаква част от спецификациите не може да бъде възпроизвеждана под
никаква форма и по никакъв начин или да се използва, за направата на всички производни като преводи, трансформации или адаптациии, без разрешение от TP-LINK Technologies CO., Ltd.

За повече информация, моля посетете:

http://www.tplink.com/en/products/details/?categoryid=&model=NC220  

или сканирайте QR кода вляво

Подобни продукти

Други

300Mbps Wi-Fi облачна камера 
NC200

300Mbps Wi-Fi, HD ден/нощ 
облачна камера
NC250

300Mbps Wi-Fi, ден/нощ облачна камера NC220




