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Sledujte a ovládejte svůj domov pomocí vaší 
stávající sítě Wi-Fi

Home is where the SMART is

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
       

 

Smart Plug
Ovládejte

Wi-Fi pohybový  
sensor

Rozpoznat

HD kamera
Dívejte se  

a poslouchejte

Smart Home HD Starter Kit



Tato chytrá malá startovní sada vám umožní nastavit, ovládat, sledovat a 
automatizovat váš domov odkudkoliv. Sada Smart Home HD Starter Kit 
obsahuje chytrou zásuvku  (DSP-W215), Wi-Fi senzor pohybu  (DCH-S150) a HD 
kameru (DCS-935L). 

Tato zařízení mezi sebou komunikují a vy můžete pomocí aplikace mydlink 
Home pro chytré telefony a tablety rozhodnout, co mají zařízení dělat. Níže je 
uvedeno několik příkladů:

Instalace těchto produktů učiní váš život jednodušším a  
bezpečnějším a vy budete klidnější. Jde o chytrou domácí  
technologii, která je téměř futuristická.

Ovládejte a sledujte svůj domov
DCH-100KT

Jednoduché nastavení
Jednoduše si stáhněte aplikaci mydlink Home a pomocí průvodce krok za krokem nastavte všechna zařízení 
v sadě.
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Přidejte všechna svá chytrá 
zařízení – aplikace vás povede 
krok za krokem.

Automatizujte svůj domov  
vytvořením časových plánů nebo 
pravidel. Spravujte a sledujte svůj 
domov na chytrém telefonu nebo 
tabletu, když nejste doma.

Stáhněte si aplikaci 

zdarma.

• Detektor pohybu Wi-Fi Motion Sensor odhalí pohyb 
ve vašem domově a aktivuje chytrou zásuvku Smart 
Plug, která rozsvítí lampu.

• Buďte o detekování pohybu informování a sledujte, co 
se děje u vás doma v reálném čase a v HD kvalitě, díky 
domácímu sledování  HD kamery.

• Chytrá zásuvka Smart Plug dokonce sleduje spotřebu 
energie zapojeného elektrického zařízení a vy ji 
můžete ručně nebo automaticky zapnout či vypnout, 
kdykoli a odkudkoli.



Zapínejte a vypínejte 
zařízení
Zapněte nebo vypněte zařízení 
okamžitě prostřednictvím svého 
chytrého telefonu nebo tabletu se 
systémem iOS nebo Android díky 
aplikaci mydlink™ Home, ať jste 
kdekoli.

Vytvářejte časové plány
Vytvářejte časové plány zapnutí/
vypnutí a nechejte zařízení 
pracovat za vás, kdy chcete.

Chraňte svá zařízení
Integrovaný teplotní senzor 
automaticky vypne přehřívající se 
zásuvku a vy můžete být v klidu2.

Buďte v obraze
Získávejte automatická 
upozornění, když dojde k zapnutí/
vypnutí zařízení, je překročen 
limit spotřeby energie nebo když 
zařízení nefunguje správně a 
přehřívá se.

Dívejte se, ať jste 
kdekoli
Dívejte se bezpečně pomocí 
internetu ze svého chytrého 
telefonu nebo tabletu. Funguje na 
chytrých telefonech a tabletech se 
systémem iOS nebo Android díky 
aplikaci mydlink™ Home1.

Vysoké rozlišení
Sledujte svůj domov v HD rozlišení 
720 pixelů. Vše uvidíte do detailu, 
a to i při přiblížení.

Dívejte se i ve tmě
Vestavěná funkce nočního 
vidění vám umožňuje vidět na 
vzdálenost až 5 metrů i v naprosté 
tmě.

Detekce pohybu a zvuku
Dojde-li k zaznamenání pohybu 
nebo zvuku, upozorní vás push 
notifikace.

 

Detekujte pohyb
Pasivní infračervený senzor 
pohybu (PIR) významně snižuje 
počet falešných poplachů a 
zajišťuje, že jste upozorněni, jen 
když je to nutné.

Široké pokrytí
Detekce pohybu až na 8 metrů 
(100° vodorovně / 80° svisle).

Buďte v obraze 
Automatická upozornění 
vás informují, když dojde k 
zaznamenání pohybu.

Vaše aplikace mydlink™ Home
Aplikace mydlink™ Home vám umožňuje začít s touto výhodnou 
startovní sadou a přidat další prvky dle potřeby později. Unikátní 
aplikace mydlink™ Home1 pro chytré telefony a tablety se systémy iOS 
a Android vám umožňuje ovládat všechna chytrá zařízení mydlink™ 
Home. Dokonce můžete přidat automatická pravidla a učinit svůj 
domov ještě chytřejším.
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Chytrá zásuvka Smart Plug DSP-W215
Rozhraní zařízení • Bezdrátová síť 802.11b/g/n s šifrováním WPA/WPA2 • Tlačítko WPS/reset

Indikátory LED • Napájení/stav

Funkce
Funkce podpory • Chytré dálkové ovládání

• Push notifikace
• Statistiky spotřeby energie

• Plánování napájení
• Ochrana proti přehrátí

Fyzické parametry
Rozměry • 96,5 x 62 x 76,7 mm

Hmotnost • 180 g (EU) • 173 g (UK)

Napájení • Vstup: 100 až 240 V stř.

Maximální zátěž • 16 A, 250 V

Spotřeba • Maximálně 5 W

Teplota • Provozní: 0 až 40 °C • Skladovací: -20 až 65 °C

Vlhkost • Provozní: 10 až 90 % bez kondenzace • Skladovací: 5 až 95 % bez kondenzace

Certifikáty • FCC • UL

Home is where the SMART is

Pohybový senzor Wi-Fi DCH-S150
Rozhraní zařízení • Bezdrátová síť 802.11b/g/n s šifrováním WPA/WPA2 • Tlačítko WPS/reset
Kontrolky LED • Stav/WPS
Senzor PIR • Rozsah detekce 8 metrů (100° vodorovně / 80° svisle) 
Antény • Jedna interní anténa
Typ zástrčky • Dle oblasti

Fyzické parametry
Rozměry • 58 x 54 x 43,5 mm
Hmotnost • 80 g
Napájení • Vstup: 220 až 240 V stř., 50/60 Hz
Teplota • Provozní: 0 až 40 °C • -20 až 65 °C
Vlhkost • Provozní: 10 až 90 % bez kondenzace • Skladovací: 5 až 95 % bez kondenzace
Certifikáty • FCC, CE • UL, CE/LVD

HD kamera Monitor HD DCS-935L
Hardwarový profil kamery • 1/4” megapixelový progresivní CMOS snímač

• Infračervené osvětlení na vzdálenost 5 m 
• Minimální osvětlení: 0 luxů se 

zapnutým IR přísvitem LED 
• Zabudovaný přepínatelný filter infračerveného 

světla (ICR Infrared-Cut Removable)  
• 4x digitální zoom
• Objektiv: Pevná ohnisková vzdálenost 2,38 mm
• Clona: F2.4

• Pozorovací úhel:
• (v) 78,44°
• (s) 47,9°
• (d) 85,98°

• Minimální vzdálenost objektu: 434 mm
• Doba expozice: 1/7,5 až 1/24 000 s
• Vestavěný mikrofon

Funkce obrazu • Hodiny  a překrytí textem • Nastavitelná okna detekce pohybu 
Komprese videa • Simultánní komprese formátu H.264/MJPEG • JPEG pro statické snímky
Rozlišení videa • 1280 x 720 při rychlosti 30 snímků/s
Komprese audia • AAC • G.711
Připojitelnost • Bezdrátová síť 802.11b/g/n/ac s šifrováním WEP/WPA/WPA2

Rozšířené funkce
Správa událostí • Detekce pohybu • Detekce zvuku

Obecné
Rozměry • 58,0 x 84,5 x 124,9 mm
Hmotnost • 160,0 g ± 5 %
Napájení • 5 V st. 1,2 A, 50/60 Hz
Spotřeba • Maximálně 3,5 W
Teplota • Provozní: 0 až 40 °C • Skladovací: -20 až 70˚ C
Vlhkost • Provozní: 20 až 80 % bez kondenzace • Skladovací: 20 až 80 % bez kondenzace
Certifikáty • CE

• CE LVD
• FCC třída B
• C-Tick

1 Aplikace mydlink™ Home je k dispozici pro zařízení iPod touch, iPhone a iPad se systémem iOS verze 6.0 a novější a pro zařízení se systémem Android verze 4.0 nebo novější 
2 Teplotní senzor detekuje teplotu v místě elektrických kontaktů zástrčky zařízení.  

Technické parametry


