
CIRCLE 2
Sladdansluten 
övervakningskamera 
för inomhus-/
utomhusbruk

INNEHÅLL
• Väderbeständig övervakningskamera 

med full HD
• Vridbart fäste med fast sladd på 90 cm
• USB-strömadapter
• Fästen för väggmontering
• Snabbstartsguide
• 2 års garanti och heltäckande 

produktsupport

FUNKTIONER
• Väderbeständig kamera för inomhus- 

och utomhusbruk
• 1080p HD-kamera med mörkerseende 

och 180° bildvinkel
• Smart, anpassningsbar rörelsevarning
• Säker och molnlagring
• Lätt att installera på några minuter

SÄKERHET FÖR HELA HEMMET  
PÅ ETT ENKELT SÄTT.
Vet vad som händer hemma med Circle 2 – kameran för 
hemsäkerhet som gör att du kan hålla koll på hemmet när 
du är borta, både inomhus och utomhus. Vare sig du är på 
jobbet eller hos grannen får du direktmeddelanden i realtid till 
din mobila enhet om oväntade händelser där hemma. Med 
Circle 2:s obegränsade live-streaming är tvåvägsljud och smart 
inspelad video tillgängliga när som helst och var som helst, utan 
extra kostnad, om du inte väljer att utöka tjänsten med en 
prenumerationsplan för 14 till 31 dagar med videolagring. Med 
Circle 2 missar du inget som händer hemma.



SYSTEMKRAV
• Snabb internetanslutning via Wi-Fi
• 802.11 b/g/n 2,4 GHz eller 5,0 GHz

TEKNISKA SPECIFIKATIONER
• Full HD-video i 1080p
• Wi-Fi 2,4 och 5 GHz
• Glasobjektiv med 180 graders expansivt 

bildvinkelomfång
• Avancerad rörelseavkänning, upp till  

180 graders diagonalt bildvinkelomfång
• Automatiskt mörkerseende på upp till  

4,5 m
• 8x digital zoom
• Inbyggd högtalare och mikrofon
• Omedelbar datakryptering med säker 

webböverföring (SSL)
• Justerbar panorering och lutning
• Stöd för flera kameror
• Mobilapp och webbåtkomst på  

circle.logi.com

PAKETSPECIFIKATIONER

Primärt paket Kolli/stor box

Artikel nr 961-000419 –
Streckkod 5099206072770 (EAN-13) 50992060727711 (SCC-14)

Vikt 521 gr 2 320 gr
Längd 15,5 cm 31,8 cm
Bredd 9,7 cm 20,12 cm
Höjd/djup 15,5 cm 16,59 cm
Volym 2,33 dm3 0,0106 m3

1 primärt paket 1 –
1 mellanstort paket 0 –
1 kolli/stor box 4 1
1 pall EURO 576 144
1 container 6 m 10452 2613
1 behållare 12 m (40 ft) 21684 5421
1 container 12 m hög kub 25020 6255

Artikel nr (EAN-13) (SCC-14)
Circle 2 kontaktfäste, tillbehör (EU) 961-000437 5099206073258 50992060732517
Circle 2 kontaktfäste, tillbehör (UK) 961-000447 5099206073296 50992060732913
Circle 2 fönsterfäste, tillbehör 961-000438 5099206073265 50992060732616
Väderbeständig förlängningssladd  
på 4,5 meter för Circle 2 961-000439 5099206073272 50992060732715
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