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Bezpečnostní rotační kamera Tenda CP6 je vysoce výkonná kamera pro zabezpečení domácnosti
poskytující 360° úhel snímání v rozlišení 2K. Zajišťuje také oboustrannou zvukovou komunikaci, chytrou
detekci pohybu, zvukový i světelný alarm. CP6 je určena především pro snímaní vnitřních prostor 
jako domovy, obchody, kanceláře nebo školní třídy. Uživatelé si mohou video prohlížet buď skrze 
drátové připojení k routeru nebo bezdrátově.
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360° snímání prostoru

Design kamery byl vytvořen tak, aby umožňoval flexibilní otáčení
ve všech směrech. CP6 je otočná o 360° horizontálně a o 155°
vertikálně (90° nahoru, 65° dolů), tudíž pokryje skutečně každý
kout.

Soukromí zajištěno

Při návratu domů stačí, abyste v aplikaci potvrdili příchod, čímž
deaktivujete snímání a kamera se sama natočí tak, aby objektiv
nesnímal váš soukromý prostor.

Infračervené noční vidění

Díky vysoce citlivým senzorům přenáší CP6 obraz ve vynikající
kvalitě i při špatných světelných podmínkách. Čtyři zabudované
850nm infračervené LED diody společně se speciálním
algoritmem pro noční snímání, dokáží snímat prostor po tmě až
do vzdálenosti 12m.

Chytrá detekce

S pomocí algoritmu umělé inteligence umí CP6 automaticky
rozeznat pohyb a ukládat video v reálném čase.

Personalizované hlasové upozornění

V kameře si můžete nastavit tři různé hlasové zprávy dle vašich
preferencí. Lze tak například zdravit zákazníky při příchodu do

Hello Welcome obchodu.
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Kontrola jedním kliknutím

Úhel snímání lze upravovat skrze aplikaci TDSEE, ve které lze
měnit aktuální směrování kamery nebo skrze ni pravidelně
monitorovat celý prostor.

MicroSD karta / Cloudové úložiště
Záznamy lze ukládat buď na lokální microSD kartu a/nebo na
cloudové úložiště. Všechny události tak budou bezpečně uloženy
ve formě videa.

Obousměrné audio

Funkce obousměrného přenosu zvuku umožňuje komunikovat
s vaší rodinou nebo zákazníky kdykoliv a kdekoliv, i když zrovna
nejste v jejich blízkosti.

Detekce podezřelých pohybů
Na základě chytrých algoritmů dokáže CP6 rozeznat lidskou
postavu a další pohyby v reálném čase. S vysokou přesností
rozlišuje pohyby, a pokud zaznamená podezřelou aktivitu,
automaticky pošle upozornění do mobilní aplikace.

Zvukový a světelný alarm

Pokud je v režimu „mimo domov“ zaregistrováno narušení, spustí
kamera sirénu a začne blikat bílým světlem.



Technická specifikace

04                                                                                                 CP6 bezpečnostní rotační 2K kamera

Specifikace hardware

Pan/Tilt

Horizontal rotation: 355°,  

vertical rotation: 155° (90° up, 65° down), 

support physical shutter lens

4mm@F2.2

Storage: Micro SD card (Up to 128G, Class10 and above storage card)

Power: DC 9V＝0.6A
Ethernet: One RJ45, 10M/100M auto-negotiation Ethernet port

Lens

Ports

Parametry videa

Resolution

Button Reset x 1

Dual color (red & blue) LED indicator x 1

2304*1296

Day and Night Shift Mode ICR infrared filter type

DWDR Support

Backlight Compensation Support

Noise Reduction 3D digital noise reduction

Internal antenna

103mm*88mm*88mm

LED Indicator

Antenna

Product Size

ROI

Wireless Standard

Wireless Rate

Support

Parametry bezdrátového připojení

Security 64/128-bit WEP， WPA/WPA2， WPA-PSK/WPA2-PSK

150Mbps

IEEE 802.11b/g/n  @2.4GHz

Smart Alarm S-motion detection&Human Shape detection

DIY Audio Up to 3 personalized audio

Auto Patrol 6 preset patrol location

Alarm Sound and light alarm

Audio Full-duplex two-way audio

Další parametry
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Specifikace se mohou měnit bez předchozího upozornění. Všechna práva vyhrazena. Tenda je ochrannou známkou společnosti SHENZEN TENDA TECHNOLOGY CO., LTD.

e-mail: sales@intelek.eu
telefon: +420 533 338 888

INTELEK spol. s r.o.
Ericha Roučky 1291/4, Brno 627 00

Infrared Night Vision Distance 12 Meters (40ft) (Depending on environment)

Package Contents Security Pan/Tilt Camera, Power adapter, Wall-mounted 

accessory kit, Quick installation guide

Temperature
Operating temperature: -10℃~ 50℃
Storage temperature: -40℃~70℃

Humidity
Operating humidity: 10%-95%RH (non-condensing)

Storage humidity: 3% ~ 95%RH (non-condensing)

Certification CE，RoHs，FCC，RCM
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