
TV-IP743SIC

A Câmera WiFi para bebês da TRENDnet, modelo TV-IP743SIC, permite monitorar seu bebê de qualquer conexão de Internet. 
Após uma rápida instalação, basta abrir um navegador de Internet ou aplicação para ver imagens ao vivo no seu telemóvel, tablet e 
computador. A aplicação gratuita CloudView da TRENDnet possibilita a transmissão de imagens em directo nos dispositivos Apple® 
e Android™. Escute e aconchegue o seu bebé com o microfone e a coluna integrados Veja o seu bebé na escuridão completa com a 
funcionalidade de visão nocturna (até 5 metros, 16 pés). Active a detecção de movimentos e sons para receber imagens de vídeo por 
e-mail.

•	Fácil instalação
•	Imagens de vídeo em directo no seu telemóvel, tablet e computador
•	Escute e aconchegue o seu bebé com o microfone e a coluna integrados
•	Veja o seu bebé na escuridão completa com a funcionalidade de visão nocturna (até 5 metros, 16 pés)
•	Receba por e-mail vídeos de detecção de movimentos e sons
•	Aplicação móvel e serviço na nuvem grátis
•	Ponha a tocar canções relaxantes
•	Necessita de uma rede wireless

Câmera WiFi para bebês
TV-IP743SIC (v1.1R)
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Áudio bidirecional
Escute e aconchegue o seu bebé com o microfone e a coluna 
integrados

Monitoração remota
Imagens de vídeo ao vivo no seu telemóvel, tablet e 
computador a partir de qualquer ligação à Internet

Instalação fácil
Instalação rápida e intuitiva

Visão nocturna
Veja o seu bebé na escuridão completa com a funcionalidade 
de visão nocturna (até 5 metros, 16 pés)

E-mails de detecção de movimentos e sons
Receba por e-mail imagens e vídeos (até 15 segundos) de 
movimentos e sons detectados

Suporte de montagem
Suporte de montagem para instalação na parede

Zoom digital
Amplie a imagem quatro vezes

Apps grátis
Veja imagens vídeo em directo num dispositivo móvel com as 
aplicações grátis para Apple® e Android™

Armazenamento
Guarde as imagens vídeo num dispositivo de 
armazenamento em rede

Wireless
Necessita de uma rede wireless doméstica

Actualizações automáticas
Novos	alertas	firmware	úteis

Características
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Especificações
Lentes
•	Distância focal: 3,6 mm, F2.8
•	Profundidade	focal:	20	cm	-	infinito
•	Lentes:	fixa
•	Sensor: 1/5” CMOS
•	Zoom: 4x digital

Ângulo de visão
•	Horizontalmente: 45°
•	Verticalmente: 35°
•	Diagonal: 55°

Iluminação mínima
•	IR desligado: 1 lux
•	IR ligado: 0 lux
•	5 metros (16 pés) de distância de iluminação IR

Definição video
•	H.264: 640 x 480 até 30 quadros por segundo
•	MPEG4: 640 x 480 até 30 quadros por segundo
•	MJPEG: 640 x 480 até 30 quadros por segundo

Audio
•	Microfone embutido
•	Coluna integrada

Padrões do hardware
•	IEEE 802.11b
•	IEEE 802.11g
•	IEEE 802.11n

Interfaces do dispositivo
•	Botão de reset
•	Botão WPS
•	Microfone
•	Coluna
•	LEDs indicadores
•	Alimentação (mini-USB)
•	Base	de	montage	flexível

Características especiais
•	Ouça e fale através da câmara graças à coluna e 

microfones integrados
•	Reproduz cinco canções
•	Suporta	quatro	perfis	de	vídeo	simultaneamente

Protocolo de rede
•	IPv4, UDP, TCP, ICMP
•	DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP
•	SAMBA, 3GPP
•	HTTP
•	UPnP, Bonjour
•	LLTD, RTSP, RTP, RTCP

Poder
•	Entrada: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
•	Saída: 5 V DC, 1 A
•	Consumo: 5 Watts (Máx)

Dimensões
•	70 x 65 x 88 mm (2,8 x 2,6 x 3,5 polegadas)

Peso
•	102 g (3,6 onças)

Temperatura de operação
•	0 - 40 °C (32 - 104 °F)

Umidade de operação
•	Máx. 85% sem-condensação

Interface de gestão
•	Compatibilidade multilingue: Inglês, Francês, 

Alemão, Russo, e Espanhol
•	Definições	da	Imagem:	brilho,	contraste,	

saturação, modo preto/branco, espelho, rotação, 
fonte de luz, frequency, equilíbrio de branco, e 
obturador lento
•	Gravação: contínuo, movimento, ou detecção do 

som
•	Campos	de	detecção	de	movimento:	defina	áreas	

personalizadas de detecção de movimento e 
sensibilidade de movimento
•	Detecção	de	som:	defina	a	detecção	de	som	e	a	

sensibilidade sonora
•	Fotografias:	fotografia	em	tempo	real,	detecção	de	

movimento, e detecção de som
•	Envie	alertas	por	e-mail	e/ou	transfira	para	o	FTP
•	Compatível com serviços DNS dinâmicos: Dyn.

com e NO-IP.com

*Esta	câmera	é	projectada	para	o	uso	interno.	Para	aplicações	exteriores	da	fiscalização	nós	recomendamos	câmeras	exteriores	de	TRENDnet.

A TRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos são marcas dos seus respectivos titulares. A informação fornecida neste documento pertence aos produtos da TRENDnet e está sujeita a modificação a 
qualquer momento, sem aviso. Para informação mais recente de produtos por favor visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos os direitos reservados.
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•	Definições	de	gestão:	máximo	de	20	contas	de
utilizador
•	Compatível com gestão remota
•	Compatibilidade: Internet Explorer® 9.0 ou melhor,

Safari® 7.0.3 ou melhor no Microsoft® Windows e
Apple® OS X

Serviço Cloud
•	Serviço Cloud grátis
•	Liga-se automaticamente à câmara Cloud da

TRENDnet através da Internet
•	Serviço cloud protegido por senha
•	Acesso para vídeo ao vivo
•	Apoio da Cloud com seu dispositivo móvel

Aplicação CloudView da TRENDnet
•	App gratuito para dispositivos Apple® (iOS 10 e in-
ferior) e Android™

•	Veja a sua câmara no seu dispositivo móvel
•	Tire	fotografias
•	Zoom digital
•	Áudio bidirectional
•	Reprodução	de	música

Certificações
•	CE
•	FCC

Garantia
•	Limitada de 3 anos

Índices do pacote
•	TV-IP743SIC
•	Guia Multi-línguas de Instalação Rápida
•	CD-ROM (Guia de usuário)
•	Fonte de alimentação (5 V DC, 1A) (1.5 m/5 pés)
•	Hardware de montagem da câmera


