
Chraňte svou rodinu pomocí venkovní kamery Helo View
Venkovní bezpečnostní kamera HELO View je venkovní Full HD kamera s bezdrátovým připojením. Tato ven-
kovní kamera Helo View s obrazem 1080P Full HD a širokým pozorovacím úhlem 100° účinně střeží váš dům 
a jeho okolí, a to za jakéhokoli počasí díky vodotěsné technologii podle normy IP66. 
Snadná instalace a používání; můžete sledovat, poslouchat, mluvit a ovládat vaše rodinné prostředí pomocí 
aplikace Helo by Strong. Díky technologiím detekce pohybu a nočního vidění fungují kamery HELO View bez 
omezení ve dne i v noci. 

Potřebujete pomoc nebo zdroje? www.strong.tv support_hu@strong.tv

Kvalita Full HD 
pro zachycení 
každého detailu

Vodotěsnost podle 
normy IP66 pro odolnost 
vůči teplu, chladu, dešti, 
slunci, prachu

Pohybový senzor 
a alarm, které lze 
naplánovat

Černobílé vidění 
pro snímání v 
tmavém prostředí

Široký úhel 
střežení

Redukce šumu 
vnitřního a 
venkovního prostředí

Místní úložiště s 
kapacitou až 128 GB*

Pouze pro 
venkovní použití

Venkovní bezpečnostní Full HD kamera 
CAMERA-W-OUT

Bezdrátové 
připojení



	� Připojení k síti Wi-Fi
	� Je vybavená konzolou pro 
montáž na stěnu pro snadnou 
instalaci a seřízení kamery

	� Venkovní použití

Snadná instalace

	� Stáhněte si aplikaci Helo od 
Strong v obchodě App Store 
nebo Google Play

	� Ovládejte vše ze svého 
smartphonu nebo tabletu z 
domova nebo na dálku mimo 
domov

Snadné používání

	� Vodotěsnost podle normy IP66
	� Kvalita Full HD
	� Noční vidění
	� Detekce pohybu
	� Místní úložiště na micro SD 
kartě 

	� Cloudové úložiště
	� Obousměrný zvuk

Účinnost a odolnost

Venkovní bezpečnostní Full HD kamera 
CAMERA-W-OUT

Potřebujete pomoc nebo zdroje? www.strong.tv support_hu@strong.tv
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EAN : 9120072372360
PCB : 8 pcs

Obsah balení

1× Chytrá bezdrátová venkovní 1080P Full HD kamera
1× Napájecí adaptér
Šrouby pro montáž na stěnu
Rychlá instalační příručka, bezpečnostní a záruční list

Technické údaje

Obraz Max. rozlišení: 2 MP

Zorné pole 100°

Noční vidění 850 nm IR LED, rozsah: 10 m

Video
Formát komprese: H.264
HQ streamování: HD 1920 × 1080 
LQ streamování: VGA 640 × 480
Max. fps: 15 fps
Max. rozlišení: 1080P

Rozsah detekce pohybu 
 Až 10 m

Zvuk
Obousměrný zvuk
MIKROF./REPR.: -39 ±3 dB / 8 Ω, 1 W

Síť  2,4 GHz 802.11b/g/n WiFi a 
port RJ45 Ethernet

Vodotěsnost IP66

Úložiště  Max. 128 GB slot pro micro SD 
kartu* a cloud (volitelný)

Napájení 12 V / 1 A

Správa a zobrazení  Aplikace Helo od Strong Mobile 
pro Android a iOS

Prostředí 
Provozní teplota -20 °C ~ 60 °C
Provozní vlhkost 20% ~ 95% bez kondenzace

Urceno pouze k použití ve vnitrních prostorách v clenských státech EU a státech EFTA.  
V důsledku neustálého výzkumu a vývoje se mohou technické údaje, design, vyobrazení a vzhled produktů změnit bez předchozího upozornění. Společnost STRONG nenese žádnou odpovědnost v souvislosti se zde uvedenými logy, 
značkami a/nebo ochrannými známkami, které nejsou registrovány společností STRONG. Všechny názvy produktů jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků. Wi-Fi, WPA2, WPA 
jsou registrované ochranné známky sdružení Wi-Fi Alliance®.
Údaje o datové propustnosti, vzdálenosti, dosahu signálu a ploše pokrytí v m² jsou pouze orientační a vycházejí z výsledků testování výkonu při běžném způsobu a podmínkách používání. Testovaný výkon není zaručen a může se 
lišit od skutečného výkonu v důsledku odlišného provozního prostředí, umístění produktů a jejich vzdálenosti, kombinace používaných produktů, materiálů budovy, bezdrátového a elektromagnetického rušení a dalších nepříznivých 
podmínek.
Amazon, Alexa and all related logos are trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates.
Google and Google Play are trademarks for Google LLC. Google Assistant is not available in certain languages and countries.

© STRONG 2021. Všechna práva vyhrazena.

Venkovní bezpečnostní Full HD kamera 
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* Micro SD karta není součástí balení


