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Sem WDR Com WDR

Lentes Fisheye
Também conhecidas como “Olho de 
peixe”, essas lentes possuem como 
principal característica o aumento 
do campo de visão do ambiente. Seu 
formato exclusivo permite capturar 
a luz de um ângulo maior que as 
lentes comuns. O resultado é uma 
imagem com grande distorção óptica 
circular, que aumenta do centro 
para as bordas.

Wide Dynamic Range
WDR se destina a fornecer imagens 
nítidas mesmo sob a luz forte, onde 
a intensidade da iluminação varia 
quando há áreas brilhantes e muito 
escuras simultaneamente no campo 
de visão da câmera. Esta função 
permite que um sistema de imagem 
corrija a intensidade de luz em torno 
de uma cena e assim aumente a 
capacidade de distinguir  melhor  as 
características e formas sobre os 
objetos.

Câmera panorâmica,1.3MP, 960p, Lente fisheye 360º LED 
Infravermelho, Slot cartão de memória, Compatível com 
soquete E27, Wi-FiPROIH-3602

Day/night1.3 Mp CMOS

1/2.8”

960p

HD

Principais Características
►Alta resolução e amplo ângulo de visão: 
resolução de 1.3Mp com lente fisheye, 
ângulo de visão de até 360 graus: 
monitora toda a casa em uma imagem, 
sem pontos cegos.
►Instalação fácil e configuração rápida: 
não precisa de adaptador. Configuração 
rápida de wifi via Iphone ou smartphone 
Android usando o app fornecido. 
►Visão noturna e áudio bidirecional: 
distância de IR de até 5 metros, mante-
nha o monitoramento escuro. Intercomu-
nicador de áudio bidirecional com a família 
quando estiver fora.
►Gravação de vídeo e alarme: o Alerta 
de movimento emitirá uma nota no app, 
e-mail ou gravação do telefone para o 
cartão Micro SD (máx. 128G) e você 
pode reproduzir on-line através do aplica-
tivo.
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Modelo   PROIH-3602
Sensor
Resolution
Lens
Day/Night

Video Compression   H.264
Frame Rate  25pfs
Audio    G711A; Support two-way voice intercom
Audio compression stream 

Support IOS/Android;
Support Multiple View Models
Support live view and playback on phone;
Support record and snapshot on phone;
Support motion detection alert;
Support two-way voice intercom.

Application Features:

Wireless network protocol
Network 
Storage

2.4GHz
Support Micro SD card Max. 128GB
3x1W White ColorLED 

Consumption < 6W
Power Port E27（Europe）/E26（USA）

AC100～240V，50～60Hz
-10ºC~+50ºC@Humidity 10%~ 95% with no condensation
-40ºC~+75ºC@Humidity 10%~ 95% with no condensationIR-Cut and IR lamp. 1
Diameter 80mm，Height 137.8mm
150g

Power
Working condition
Storage Condition
Product Size
Weight

Product Size Images

self-adaption
Wi-Fi(IEEE802.11b)

Mini. Illumination

1280×720   720P
1/2.8" Progressive Scan CMOS 1.3Mp AR0130

1.29mm@F2.2  visual angle：360° Horizontal 185°/Vertical 185°
Auto
0.02Lux@(F2.0,AGC ON) ,0.Lux with IR
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