
iGET HOME Doorbell D51 
Black/ White/ Anthracite 

Inteligentní bateriový videozvonek vybavený FullHD kamerou s obousměrným přenosem zvuku. Venkovní, odolný proti prachu 
a vodě dle IP65, dobíjecí baterie 5200 mAh s výdrží až jeden rok, PIR senzor pro detekci pohybu, úhel záběru 170°, noční IR 
přisvětlení až 8 m, online sledování v aplikaci iGET HOME v češtině pomocí mobilního telefonu nebo tabletu, obsahuje mikrofon 
i reproduktor, ukládání záznamů a fotografií na microSD kartu (až 128 GB) nebo Cloud. Rozlišení FullHD l0B0p (1920 x 1080) 
a 25 snímků/s pro video ve velmi vysoké kvalitě, denní i noční provoz, snímač 1/3" CMOS, standardní komprese videa 
H.264/H.265, WiFi 802.11 b/g/n, digitální WDR, barvy černá/bílá/antracitová. 

• velmi vysoké rozlišení l0B0p (1920x1080), 25 snímků/s 
• úhel záběru: 170' 
• typ optiky: 1/3" CMOS 
• WDR: ano, digitální 
• protokoly: TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS 
• odolnost proti prachu a vodě lp65 
• ovládání pomocí mobilního telefonu a tabletu (Android, iOS) 
• noční vidění až do vzdálenosti 8 m (obsahuje 4ks 5mm 

850nm LED přisvětlovacích IR LED diod) 
• zabudovaný mikrofon a reproduktor 
• nastavení detekce pohybu: ano, na výběř 3 úrovně detekce 
• ukládání fotografií a videa: na microSD kartu nebo Cloud 
• maximální velikost microSD karty: max. 128 GB 
• připojení pomocí WiFi 802.11 b/g/n 2.4 Ghz 
• zabezpečení: 641128bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK 
• aplikace "iGET HOME" - jazyky: CZ, SK, EN, PL, HU 
• fotografie: ano, ukládání v HD/SD, zrcadlení 
• pracovní teplota: - 20'C až +50' 
• voděodolnost: ano, dle normy IP65 
• napájení zvonku - baterie: pomocí dobíjecítoner koay Bport 

Přídavný reproduktor iGET HOME CHSl White je určen jako příslušenství 
pro videozvonek iGET HOME DSl. Z tohoto reproduktoru se ozývá melodie 
zvonění od zvonku nebo bliká LED indikace. Obsahuje 58 melodií, nastavení 
hlasitosti ve 4 stupních, a také modré LED svícení - které může začít blikat 
namísto zvonění. Je možné nastavit zvonění, LED indikaci, nebo kombinaci 
obojího. Napájení pomocí microUSB portu (kabel součástí balení). 
Je možné jej ponechat položený nebo zavěsit na stěnu. Ke zvonku DSl 
je možné připojit až 9 těchto reproduktorů. Dosah ke zvonku až 200m 
i v zastavěném objektu. Reproduktor si pamatuje i po delším výpadku 
proudu své nastavení. 

Produkt označení: iGET HOME Doorbell DSl 

Rozměr produktu: 133 x 59 x 39 mm 

Rozměr balení: 150 x 110 x 80 mm 

Obsah balení: 

Hmotnost balení: 0,45 kg 

lx zvonek iGET HOME Doorbell DSl 
lx držák pro upevnění zvonku na stěnu 
lx oboustranná páska (umístěna na krytu zvonku) 
lx nabíjecí kabel USB-microUSB 
lx rychlý návod k obsluze EN, CZ, SK, PL, HU 
lx křížový šroubovák 
lx spojka pro spojení s externím napájením 
lx hmoždinky a šroubky pro montáž 

Rozměr master karton: 350 x 350 x 400 mm 

Kusů v master karton: 20 ks 

Nomenklaturní kód: 8531804090 

Délka záruky: 2 roky 

Produktový web: 
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