D-Link’s huisdiercamera houdt onze harige, donzige,
geschubde en geveerde vrienden in de gaten
EyeOn™ Pet Monitor betaalbare en eenvoudige bewakingsoplossing om
gerust vakantie te vieren
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Het is niet leuk om je huisdier voor een langere tijd alleen te moeten
laten. Of het nu een weekendje weg is of een te drukke werkweek; het
kan je toch een schuldgevoel geven. Anderzijds is het ook prettig om af
en toe een oogje in het zeil te houden of je kat of hond geen puinhoop
van je huis maakt. D-Link introduceert een camera die specifiek
ontworpen is om huisdieren in de gaten te houden. De EyeOn™ Pet
Monitor (DCS-800L/P) is een geavanceerde en betaalbare manier om
katten, honden, leguanen, vogels en andere huisdieren in het oog te
houden.

Details

Dierenvrienden kunnen hun smartphone of tablet gebruiken met de gratis
mydlink™ Lite mobiele app om hun huisdieren in het oog te houden als ze niet
thuis zijn. De camera is draagbaar en beschikt over ingebouwd nachtzicht met
infrarood leds die automatisch inschakelen als het donker wordt, zodat
huisdieren ook in het donker in de gaten gehouden kunnen worden. De DCS800L/P beschikt ook over speakers audio zodat eigenaren hun huisdier niet
alleen kunnen horen maar ook geruststellen.
“Of je nu thuis bent of verder weg, met de EyeOn™ Pet Monitor kun je je
huisdieren eenvoudig in de gaten houden met je mobiele apparaat,” aldus
Kevin Wen, president van D-Link Europe Ltd., “Het is ideaal voor mensen die
er zeker van willen zijn dat een nieuw huisdier zijn draai vindt, dat een nest
puppy’s of jonge katjes veilig is, of voor mensen die simpelweg nieuwsgierig
zijn wat hun huisdier uitspookt als ze alleen thuis zijn. De EyeOn™ Pet
Monitor is betaalbaar en biedt alle mogelijkheden die je verwacht van een
volledig uitgeruste camera.”
Helaas is diefstal een realiteit voor huisdiereigenaren in heel Europa, vooral in
het geval van rasdieren of exotische dieren. Veel huisdieren die in Europa
gestolen zijn, worden overgebracht naar buurlanden om verkocht te worden
aan onwetende nieuwe eigenaren, wat de kans op terugvinden verkleint.
Om dergelijke scenario’s tegen te gaan, beschikt de EyeOn™ Pet Monitor
over geluids- en bewegingsherkenning zodat eigenaren e-mailalerts
ontvangen als er geluid of beweging gesignaleerd wordt. Vervolgens kunnen
ze snel hun huisdieren op afstand bekijken via een beveiligd draadloos
netwerk om te controleren of alles goed is. Het werkt naadloos met iOS- of
Android-smartphones voor connectiviteit thuis of op afstand. Als ze weggaan,
kunnen de camera’s ook rechtstreeks met een smartphone of tablet
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verbinding maken zodat een internetverbinding niet nodig is. Eigenaren
kunnen hun huisdier dus zelfs in de gaten houden als ze het dier meenemen
op vakantie of naar vrienden.
De EyeOn™ Pet Monitor (DCS-800L/P) is per direct verkrijgbaar voor een
adviesprijs van € 79,95 inc. BTW.
Meer informatie DCS-800L/P

Afbeeldingen

Documenten

 140709 D-Link's huisdiercamera
houdt onze harige donzige
geschubede en g...

Over D-Link
D-Link is een van ’s werelds toonaangevende leveranciers van
netwerkproducten voor particulieren, bedrijven en telefonie- en
breedbandoperators. D-Link ontwerpt, ontwikkelt en produceert
netwerkproducten die switching, draadloze producten, breedband, opslag,

ip-camera’s en cloudgebaseerd netwerkbeheer integreren. D-Link Norra
Europa (Scandinavië en de Benelux) heeft op dit moment vestigingen in
Brussel, Helsinki, Haparanda, Kopenhagen, Oslo en Stockholm.
www.dlink.nl
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