
WOOX R4600 Smart Camera
Connecting your home to a smarter future

Werkt met echo show

Zie duidelijk in het donker Twee-weg audio Intelligente meldingen

Het opzetten van uw woox smart home-producten is zo eenvoudig als 1, 2, 3 …

Stap 1 Stap 2 Stap 3 

Registreer en log in Selecteer categorie Kies uw wifi 

Werkt met Alexa

Geen extra hub nodig

WiFi

Werkt met IFTTT

Werkt met Google assistant

Woox Camera beschikt over 

infrarood-leds en computervisie-

algoritmen om het nachtzicht 

automatisch te activeren wanneer 

het licht zwak is. Bekijk 's nachts 

het volledige gezichtsveld van de 

camera - niet alleen een spotlight.

Dankzij de ingebouwde microfoon 

en luidspreker op Woox Camera 

blijft u in contact met uw 

huishouden. Ga na schooltijd naar 

de kinderen, vertel uw hond om te 

stoppen met blaffen of zeg hallo via 

de Woox Home-app.

Woox Camera's bewegingsdetectie 

en computervisie-technologie 

bieden aanpasbare meldingen, 

zodat u alleen de meldingen krijgt 

die er toe doen.

Verbonden met de intuïtieve gratis WOOX Home app 

fungeert deze WOOX R4024 indoor camera als uw 

ogen en oren en biedt veiligheid en beveiliging terwijl 

u niet thuis bent. De geavanceerde patroonherkenning 

en bewegingsdetectietechnologie zorgen voor 

gemoedsrust, met aanpasbare waarschuwingen om u 

de volledige controle te geven.

Vraag thuis Alexa om de Woox Camera live te laten 

zien op uw Echo Show. Dit is een snelle manier om te 

zien wat er in een andere kamer gebeurt. U kunt ook 

spreken of luisteren via Echo Show met behulp van 

Woox Camera's tweerichtingsaudio.

Woox maakt realiteit van het slimme huis 

van de toekomst. Een reeks slimme 

producten baant de weg voor een slimmere 

toekomst en creëert het opwindende 

vooruitzicht van app- en stembesturing over 

bestaande technologie die u al in huis 

heeft.

Met de intuïtieve app op uw telefoon 

fungeert de Woox Camera als uw ogen en 

oren, wat zorgt voor veiligheid en 

beveiliging terwijl u niet thuis bent. Of u nu 

op het werk bent, in de sportschool of zelfs 

in het buitenland, de patroonherkenning en 

bewegingsdetectietechnologie zorgen voor 

gemoedsrust.
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