
Компактната Интернет видеокамера на Linksys 

(компания с почти двадесетгодишна история в 

разработката на мрежови продукти и услуги) 

изпраща видеокадри през Интрнет до уеббра-

узър навсякъде по света! Тази малка и гъвкава 

машинка ще ви позоли да следите дома си, 

децата, работното място и всичко, което е 

важно за вас. 

За разлика от стандартните уебкамери, 

които изискват свързване към персонален ком-

пютър, видеокамерата на Linksys има собствен 

вграден уебсървър, така че може да се свързва 

директно към Интернет, както посредством 

мрежата Wireless-G (802.11g), така и с 10/100 Ethernet 

кабел. Съвременният MPEG-4 видеоформат възпроизвеж-

да висококачествена видеовръзка в резолюции от 

160 x 128 до 320 x 240. 

С уникалния си гъвкав дизайн и безжичната 

свързаност, компактната Интернет виде-

окамера на Linksys позволява да бъде разпо-

ложена на почти всяко кътче в дома или да 

се сложи на собствената си стойка в близост до 
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Безжична уебкамера Linksys 
изпраща видео в Интернет

Най-важното за уебкамерата
• Безжично изпраща видео с високо качество към локалната 

мрежа – вижда се от всички компютри с инсталирана 
операционна система. 

• Притежава собствен уебсървър, към който се свързва без 
наличието на персонален компютър. 

• При включването на Security режим софтуерът на каме-
рата автоматично изпраща e-mail предупреждения с 
видеоклип при засичане на движение. 

• Поддържа едновременно 4 потребителски сесии, включи-
телно и програма за съхранение на постъпващото видео.

• Лесна за конфигуриране и с гъвкав дизайн, може да бъде 
разположена на почти всяко кътче в дома. 

• Оперативна температура от 0°С до 40°С; влажност от 
10% до 85% (без кондензация!).

• Широко зрително поле от 61,48 градуса

персоналния компютър. Веднъж свързана към 

домашната мрежа, вече можете сво-

бодно да наблюдавате това, което 

уебкамерата вижда, от всеки друг 

компютър по света, като същевре-

менно рутерът скрива видеоданните 

от външния свят. Ако искате видеото 

да е достъпно извън домашната мрежа, мо-

жете да отворите подходящия порт на рутера и да 

въведете парола, защитаваща акаунтите от чужд достъп 

или да ги оставите видими за външния свят.  

Друга особено полезна функция на безжичната уебкамера 

е т. нар. “Security Mode” – автоматично изпраща e-mail, 

с текстово съобщение и видеокадри, в момента когато 

засече движение в полезрението на камерата. В такъв 

момент, ако ситуацията го изисква, можете да се свър-

жете към камерата, за да наблюдавате в реално време 

заснетите кадри.

Но това не е всичко! Приложението Viewer & Recorder 

дава възможност да съхранявате в реално време или с пре-

срочен час, аудио и видеопотока директно на твърдия диск. 

Позволете на компактната Интернет видеокамера на 

Linksys да държи под око света около вас.

 


