
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
       

 

Smart Plug
Szabályozz!

Wi-Fi mozgásérzékelő
Érzékelj!

HD monitor
Láss és hallj!

Smart Home HD kezdőkészlet

DCH-100KT

Felügyeld és szabályozd otthonod a 
meglévő Wi-Fi hálózatodon!

Home is where the SMART is



Ez az okos kis kezdőkészlet lehetővé teszi, hogy otthonodban beállíts, 
ellenőrizz, megfigyelj és automatizálj különböző dolgokat, bárhol is jársz 
éppen. A Smart Home HD kezdőkészlet tartalma egy Smart Plug (DSP-W215), 
egy Wi-Fi Mozgásérzékelő (DCH-S150) és egy HD Monitor (DCS-935L). 

Ezek az eszközök kommunikálnak egymással, és az okostelefonodra vagy 
tabletedre telepített mydlink Home alkalmazással különböző módon 
használhatod őket. Íme néhány példa:

Ezt az okos kis eszközt azért találtuk ki, hogy életedet kényelmesebbé és 
biztonságosabbá tegyük, és nyugodt lehess otthonod biztonsága felől.  
Ez a jövőbe mutató Smart Home technológia legjava.

Felügyeld és szabályozd otthonod
DCH-100KT

Könnyű beállítani
Egyszerűen töltsd le a mydlink Home alkalmazást, és a varázsló lépésről lépésre végigvezet az egyes 
eszközök beállításán.
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Add hozzá okos eszközeid 
és az alkalmazás lépésről 
l é p é s re  ve z e t  m a j d  a 
beállításokon.

Automatizálhatod is  otthonod 
ütemtervek vagy időzítési szabályok 
beáll ításával.  Kezeld és f igyeld 
otthonod okostelefonodról vagy 
tabletedről, amikor távol vagy.

Töltsd le az ingyenes 

alkalmazást!

• A Wi-Fi Motion Sensor minden mozgást érzékel otthonodban 
és rögtön parancsot küld a Smart Plug okoskonnektornak, 
hogy az kapcsolja fel a villanyt.

• Amint mozgást érzékelt a szenzor, figyelmeztetést küld, és a 
Home HD monitoron keresztül valós időben követheted az 
otthonodban zajló eseményeket 

• A Smart Plug még a bedugott elektromos készülékek 
fogyasztását is méri, azokat bármikor és bárhonnan ki- és 
bekapcsolhatod, akár kézi, akár automatikus módszerrel.



Készülékek ki- és 
bekapcsolása
Egy mozdulattal be- vagy 
kikapcsolhatod készülékeid iOS 
vagy androidos okostelefonod 
segítségével a mydlink™ Home 
alkalmazás használatával, 
bármerre is jársz.

Készíts ütemterveket!
Ütemezd tetszés szerint 
készülékeid be- és kikapcsolását, 
hogy megfelelően elvégezzék a 
munkát távollétedben is.

Védd meg készülékeid!
A beépített hőmérséklet-érzékelő 
automatikusan kikapcsolja a 
túlmelegedő konnektorokat, 
így nyugodt lehetsz készülékeid 
biztonsága felől2.

Tudj mindenről, ami az 
otthonodban zajlik!
Automatikus üzeneteket kapsz, 
ha egy készülék be- vagy 
kikapcsol otthonodban, vagy 
amikor egy készülék nem 
megfelelő működése vagy 
túlmelegedése megnöveli az 
áramfogyasztást.

Lásd otthonod,  
bárhol is jársz!
Biztonságosan figyelheted 
otthonod interneten keresztül 
okostelefonodról vagy 
tabletedről. Mindezt az ingyenes 
mydlink™ Home alkalmazás1 
segítségével kezelheted, amely 
iOS vagy androidos okostelefonra 
és tabletre is letölthető.

HD
Otthonodat HD minőségben 
láthatod 720p felbontásban. Így 
minden részletet pontosan látsz, 
még ráközelítve is.

Láss a sötétben is!
A beépített éjjellátó funkció 
segítségével akár 5 méter 
távolságra is elláthatsz teljes 
sötétben.

Mozgás- és hangérzékelés
Az alkalmazás testreszabott 
üzeneteket küld, ha mozgást vagy 
hangot érzékel.

Érzékeli a mozgást
A passzív infravörös (PIR) 
mozgásérzékelő szinte teljesen 
kizárja a hamis riasztásokat, és 
csak akkor figyelmeztet, amikor 
arra tényleg szükség van.

Nagy lefedettség
A mozgást akár 8 méteres 
távolságból is érzékeli  
(100° horizontális, 80° vertikális 
látószög).

Tudj mindenről, ami az 
otthonodban zajlik! 
A rendszer automatikus 
üzeneteket küld, amint mozgást 
érzékel.

A Te mydlink™ Home eszközöd
Kezd el otthonod automatizálását ezzel a mydlink™ Home 
kezdőkészlettel, és bővítsd később igényeid szerint. Az egyedülálló 
mydlink™ Home alkalmazás1 iOS és android okostelefonra vagy 
tabletra is telepíthető, és az összes mydlink™ Home okos eszköz 
irányítható vele. Automatizált ütemterveket is beállíthatsz, amikkel 
otthonod okosabbá teheted.
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DSP-W215 Smart Plug
Eszköz csatlakoztatása • 802.11b/g/n vezeték nélküli csatlakozás 

WPA/WPA2 titkosítással
• WPS gomb / újraindító gomb

LED-ek • energiaállapot-jelző/státuszjelző

Funkciók
Támogatott funkciók • intelligens távvezérlés

• Push üzenetek
• Energiafelhasználási adatok

• Áramellátás ütemezése
• Túlmelegedés elleni védelem

Fizikai jellemzők
Méretek • 96,5 X 62 X 76,7 mm

Súly • 180 g (EU) • 173 g (UK)

Teljesítmény • bemeneti: 100-240 V AC

Maximális terhelhetőség • 16 A, 250 V

Energiafogyasztás • max.5 W

Hőmérséklet • üzemi: 0-40 °C • tárolási: -20-65 °C

Páratartalom • üzemi: 10-90% nem kondenzálódó • tárolási: 5-95% nem kondenzálódó

Tanúsítványok • FCC • UL

Home is where the SMART is

DCH-S150 Wi-Fi Mozgásérzékelő
Eszköz csatlakoztatása • 802.11b/g/n vezeték nélküli csatlakozás 

WPA/WPA2 titkosítással
• WPS gomb / reset gomb

LED • státusz/ WPS jelzése
PIR érzékelő • 8 méteres érzékelési tartomány  

(100° horizontális, 80° vertikális) 
Antennák • egy belső antenna
Csatlakozó típusa • régiófüggő

Fizikai jellemzők
Méretek • 58 x 54 x 43,5 mm
Súly • 80 g
Teljesítmény • bemeneti: 220-240 V AC 50/60 Hz
Hőmérséklet • üzemi: 0-40 °C • tárolási: -20-65 °C
Páratartalom • üzemi: 10-90% nem kondenzálódó • tárolási: 5-95% nem kondenzálódó
Tanúsítványok • FCC, CE • UL, CE/LVD

DCS-935L Monitor HD
Kamera hardverprofil • 1/4” megapixel progresszív CMOS szenzor

• 5 méteres IR megvilágítási távolság 
• minimum fényerősség szükséglet: 0 

lux bekapcsolt IR LED-ekkel 
• beépített Infrared-Cut Removable (ICR) szűrő modul  
• 4x-es digitális zoom
• lencsék: fix hosszúságú 2,38 mm
• apertúra: F2.4

• betekintőszög:
• 78,44° horizontális
• 47,9° vertikális
• 85,98° diagonális

• minimális objektum távolság: 434 mm
• záridő: 1/7,5 - 1/24000 s
• beépített mikrofon

Képfunkciók • időbélyeg és képfeliratozási lehetőség • beállítható mozgásérzékelési terület (ablak) 

Videó tömörítés • egyidejű H.264/MJPEG tömörítés • JPEG állóképek

Videó felbontás • 1280 x 720, 30 fps mellett

Audió tömörítés • AAC • G.711

Csatlakozás • 802.11b/g/n vezeték nélküli csatlakozás WEP/WPA/WPA2 titkosítással

Különleges jellemzők
Események kezelése • mozgásérzékelés • hangérzékelés

Általános jellemzők
Méretek • 58,0 x 84,5 x 124,9 mm
Súly • 160 g
Teljesítmény • 5 V DC 1.2 A, 50/60 Hz
Energiafogyasztás • max. 3,5 W
Hőmérséklet • üzemi: 0-40 °C • tárolási: -20-70˚ C
Páratartalom • üzemi: 20-80% nem kondenzálódó • tárolási: 20-80% nem kondenzálódó
Tanúsítványok • CE

• CE LVD
• FCC Class B
• C-Tick

1 A mydlink™ Home alkalmazás elérhető minden 6.0 feletti iOS operációs rendszerrel rendelkező iPod touch, iPhone és iPad készülékre valamint 4.0 vagy afeletti verziószámú Androidos készülékre. 
2 A hőmérséklet-érzékelő  a bedugott készülékek hőmérsékletét a csatlakozó villamos érintkezésén méri.  

Műszaki jellemzők


