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[POMOC W WALCE
Z PANDEMIĄ]
Dzięki kamerze Xblitz IP 300 możesz zdalnie obserwować starsze
osoby, bez narażania zdrowia swojego oraz innych. Urządzenie idealnie
sprawdzi się zarówno w przypadku opieki domowej, jak i szpitalnej.

[PODGLĄD NA ŻYWO]

[WYKRYCIE RUCHU]

[FUNKCJA ALARMU]

[KOMUNIKACJA 
OBUSTRONNA]



Jakość FULL HD obrazu przesyłanego
do aplikacji w telefonie lub
na komputerze pozwala na wysoką 
rozpoznawalność osób lub zmian
w monitorowanych obiektach.
Nagrania monitoringu mogą być
zapisywane zarówno na karcie
pamięci, jak i na wszystkich
urządzeniach korzystających
z aplikacji. Zapisane filmy
są poddawane kompresji
przez nowy kodek H.265.

[JAKOŚĆ
FULL HD]

F U L L

1080



[APLIKACJA]
Dzięki aplikacji możesz prowadzić monitoring w czasie
rzeczywistym wszystkich punktów z zainstalowanymi
kamerami - przy użyciu komputera lub smartfona. 

Konfiguracja  IP 300 jest wyjątkowo prosta.  Xblitz
Wystarczy zgodnie z instrukcją pobrać dedykowaną 
aplikację, zarejestrować konto użytkownika 
oraz sparować urządzenie np. przez zeskanowanie 
kodu QR. 

[PODGLĄD ONLINE]
Dzięki aplikacji możesz 
prowadzić podgląd 
oraz rejestrację obrazu
w czasie rzeczywistym.[PC/ iOS/ ANDROID]

Praca na popularnych
urządzeniach i systemach 

operacyjnych.

[SIEĆ KAMER]
Aplikacja pozwala na obsługę
wielu kamer zainstalowanych
w domu lub biurze.



[RUCHOMA GŁOWICA]
Xblitz IP 300 dzięki ruchomej głowicy posiada bardzo szerokie 
pole widzenia. Ruch poziomy obejmuje zakres aż 355°, a pionowy 90°.
Kamera ustawiona praktycznie w dowolnym miejscu zapewni możliwość
monitorowania dużej powierzchni, bez ograniczania zasięgu obiektywu.

Sterowanie głowicą odbywa się
z poziomu aplikacji, jak i również
poprzez ustawienie automatycznego
śledzenia ruchu.

[HORYZONTALNY ZAKRES
PRACY GŁOWICY]

355° [WERTYKALNY ZAKRES
PRACY GŁOWICY]

90°



[FUNKCJA ALARMU]
Xblitz IP 300 posiada funkcję ustawienia alarmu, gdy kamera
wykryje człowieka lub ruch. Syrena alarmowa rozbrzmiewa z głośnika
urządzenia. Kamera może niezwłocznie poinformować właściciela
o wykryciu zmian w monitorowanej przestrzeni przy użyciu powiadomień
push lub drogą e-mail.

[ŚLEDZENIE RUCHU]
Kamera IP 300 posiada funkcję

rozpoznawania ludzi opartą na technologii AI.
Dzięki ruchomej głowicy, obiektyw urządzenia może

automatycznie podążać za ruchem człowieka
i zarejestrować wszystkie wykonane

przez niego czynności.



[TRYB NOCNY]
Tryb nocny umożliwia obserwację pomieszczeń lub osób

w całkowitej ciemności. Kamera  posiada wbudowany Xblitz IP 300
czujnik światła, który automatycznie uruchamia doświetlanie diodami

podczerwieni IR, gdy zrobi się ciemno.

Diody doświetlające zostały ukryte w przedniej
części panelu obiektywu.

[DIODY IR]

[CZUJNIK ZMIERZCHU]



Wielofunkcyjność kamery  sprawia, że można jej używać na wiele sposobów i w różnych XBLITZ IP 300
sytuacjach. Doskonale sprawdzi się jako bezprzewodowa niania, kamera do: nadzoru nad osobami starszymi,
monitoringu pomieszczeń biurowych, pracowników, magazynów, garażu czy zwierząt.   

[SZEROKIE ZASTOSOWANIE]

[OBSERWACJA OSÓB STARSZYCH]

[DOZÓR ZWIERZĄT]

[FUNKCJA 
WIDEO-NIANI]



[FUNKCJA NIANI]
Xblitz IP 300 idealnie sprawdzi się jako wideo-niania.
Możesz czuwać nad snem i zachowaniem swojego 
dziecka, np. pracując w innym pokoju.

Kamera posiada tryb nocny, dzięki któremu
możesz obserwować dziecko śpiące przy
zgaszonym świetle. Obraz będzie dobrze
widoczny i jasny.

[KOMUNIKACJA OBUSTRONNA]
Kamera posiada wbudowany głośnik
oraz mikrofon, dzięki którym możesz
mówić do swojego dziecka pozostając
w innym pomieszczeniu. 



[DANE TECHNICZNE]
Model: blitz IP 300X

Rozdzielczość: 

Sensor:

Obiektyw:

Doświetlanie:

Tryb nocny:

Zakres ruchu głowicy:

Wsparcie kart TF:

Kodek:

Klatki na sekundę:

Funkcja alarmu:

Komunikacja dwustronna:

Obsługa sieci:

Aplikacja mobilna:

Zasilanie:

Temperatura pracy:

Rozmiar:

Waga:

Zawartość opakowania:

1080P(1920x1080), 720P (1280x720) 

1/2.9 SC 2232H

3.6 mm

Wbudowany filtr IR

do 10m (IR ON 0 LUX)

Poziom: 355° / Pion: 90°

Max 128 GB

H.265

25 fps

TAK / Detekcja ruchu

TAK / Wbudowany mikrofon i głośnik 

Wi-Fi 802.11b/g/n

Tak

5V-1A

-10~50 °C

100x81x73mm

185g

Kamera Xblitz IP 300, zasilacz, kabel USB, 
instrukcja
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