Technické specifikace

Vlastnosti produktu

Systémové funkce

Automatický dávkovač krmiva pro psy a kočky ovládaný aplikací v chytrém mobilu či tabletu. Definované
optimální porce podle váhy a plemene, možnost pozorování zvířete při krmení v reálném čase.
P2P

Zabudovaná P2P služba

Video

Podpora aplikace pro iOS a Android zařízení ke sledování svého domácího mazlíčka
během krmení

Úložiště

Zachycené obrázky a videa je možné uložit do telefonu nebo na externí SD kartu

Režim komprese

Vysoce kvalitní obraz s vysokým rozlišením a kodekem H.264

Obrazový senzor
Video

Snímková sekvence

Rychlost dle kodeku H.264, 25 snímků za vteřinu

Rozlišení

720P (1280 * 720), VGA (640 * 480), QVGA (320 * 240)

Nastavení obrazu

Audio

CMOS - 1 milion pixelů

jas, kontrast a odstín, nastavitelný stupeň saturace, digitální zoom

Čočka

F2.0, 125 stupeňový super širokoúhlý objektiv, ohnisková vzdálenost 2,0

Režim komprese

Podpora formátů ADPCM / G.711 / G.716

Nastavení hlasu

Nastavte hlasové zprávy, které se přehrají při krmení, nebo na zvíře mluvte v reálném čase

Alarm

Vstup / výstup

Jednosměrná hlasová interakce

Funkce alarmu

Připomínky krmení, upozornění při nedostatku krmiva v zásobníku

Notifikace

Push notifikace na Vaše zařízení

Podporované
síťové protokoly

TCP / IP, HTTP, TCP, ICMP, UDP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, NTP,
UPnP, RTSP

Bezdrátový protokol
Síť

Počet připojených
uživatelů
Podporovaný rozsah
IP adres
Automatické krmení

Krmení

Manuální krmení
Hlasová zpráva při
krmení

Ochrana

Ochrana při výpadku
elektřiny

WIFI 802.11 b / g / n
Jedno zařízení může být spárováno pouze s jedním uživatelem. Ovšem jeden účet
může být provozován na mnoha zařízeních.
Přidělení IP adresy automaticky přes DHCP
Až 4 jídla a až 10 porcí pro automatické krmení. Můžete také zaznamenat hlasové
zprávy, které lze přehrát při krmení.
Až 10 porcí jíla pro manuální krmení prostřednictvím aplikace. Jedna porce pro
manuální krmení lze spustit tlačítkem na zařízení.
Až 10s hlasová zpráva
Nastavený program krmení bude pokračovat ze záložních baterií i při vypnutí
elektrické energie. Údaje o historii budou aktualizovány po opětovném zapnutí.

Ochrana při výpadku
sítě
Váha
Rozměry

Nastavený program krmení bude pokračovat i při výpadku sítě. Údaje o historii budou
aktualizovány po opětovném připojení do internetu.
2.1 kg
4,5 x 30 X38cm (s miskou), 24,5 X 19,5 X38cm (bez misky)

Kapacita zásobníku

4.3L

Krmivo

Vhodné pro 5-15mm suché potravy, minimální dávka krmiva na jednu porci - 10g

Materiál

Plast ABS vhodný k použití v potravinářském průmyslu

Motor
Zdroj napájení

Vysoce kvalitní motor s životností až 2000 hodin, rychlost otáček 8 RPM, jmenovité
napětí 4V
5V / 2A DC adaptér

