Brug for en 4G/WiFi løsning ?
Skal du have video et sted hvor der ikke

Imou produkt sortimentet råder over både

er internet?

udendørs og indendørs videoovervågnings

Du kan tilkøbe en en 4G router løsning

løsninger.

gennem os du via et data mobil abonne-

En del af kameraerne giver endvidere mulig-

ment kan få adgang til dine kamera.
kan koble din kameraløsning op på.
Hos Anderup Ntech er vi Uni-Tel forhandler og du har

derfor mulighed for også at købe et 3/4G abonnement
Kontakt os for mere info om tilkøb af 4G router løsning
* Kun telenor dækning, roaming og datatilkøb ikke mulig
EU Data

MBB 1

1 GB

MBB 5

Den simple videoovervågnings løsning
til hjemmet

Hvad koster det?
Herunder ses nogle produktpriser uden installation
Imou Bullet:

924,- kr. (739,20 ex. moms)

via TDC eller Telenor gennem os.

Data

By

hed for 2-vejs tale således du kan snakke med folk via

4G routeren laver et trådløst eller kablet netværk som du

Pakke

Video ude eller inde ?

Pris ex. Moms

Pris inkl. moms

1 GB

59,- kr.

73,75 kr.

5 GB

5 GB

89,- kr.

111,25 kr.

MBB 10

10 GB

10 GB

144,- kr.

180,00 kr.

MBB 25

25 GB

19 GB

209,- kr.

261,25 kr.

MBB 75

75 GB

24 GB

269,- kr.

336,25 kr.

MBB 200*

200 GB

INGEN

349,- kr.

436,25 kr.

Alle priser er pr. måned
Oprettelse af abonnement og simkort koster 99,- kr.
4G router
Med 1xWiFi, 1xSim slot og 1xLAN port:

1890,- kr. (1512,00 ex. moms)
4G router
Med 2xWiFi, 2xsimslot, 4xLAN port og
I/O ind/udgange (sms relæ):

2759,- kr. (2207,20 ex. moms)
NB! : Alle priser i denne folder er vejledende udsalg og indeholder udelukkende produkter og er uden kabling, montering, installation, konfiguration og
ekstra tilbehør. Der tages forbehold for prisændringer

Imou Vandal Dome:

698,- kr. (558,40 ex. moms)
Imou Cell Pro m. 2 kamera:

2938,- kr. (2350,40 ex. moms)
Imou LOOC 1080P:

730,- kr. (584,00) ex. moms
Imou Ranger PTZ (Indendørs) :

838,- kr. (670,40 ex. moms)
NB !: Alle priser i denne folder er vejledende udsalg og indeholder udelukkende produkter og er uden kabling, montering, installation, konfiguration og
ekstra tilbehør. Der tages forbehold for prisændringer

Opret konto

Scan QR kode
eller angiv serienr.

Opsæt Wi-Fi

Kontakt os for mere info
Kontakt os, for et tilbud på installation
eller book en gennemgang hos dig.
http://bookel.dk •

http://fåtilbud.nu

Anderup Ntech Aps
Hedelundvej 10
5270 Odense N
Tel. 70 22 08 04
info@an-el.dk • https://an-el.dk
Følg os på de sociale medier og få nyheder
● Videoovervågning ● Dørtelefoni ● Adgangskontrol ● Netværk ● WiFi

Hvad tilbyder vi?

Vil du være helt trådløse?

Gem lokalt eller i skyen ?

Hos Anderup Ntech er vi Dahua diamond samarbejds-

Med Imou’s Celle Pro løs-

Med Imou Plug and Play løsninger har du mulighed for at

partnere, og har et meget tæt samarbejde med Dahua

ning får du en helt trådløse

gemme videooptagelser og bevægelseslogs lokalt på

direkte.

løsning, hvor kameraerne

kameraet ved at sætte et SD kort direkte i kameraet :

Markedet inden for videoovervågning er i konstant udvik-

er udstyret med genopla-

Gem lokalt på SD kort:

ling, og sammen med Dahua har vi fingeren på pulsen,

deligt batteri. Systemet består i en base som du

og har den nyeste teknologi inden for videoovervågning.

placerer i huset med strøm og kablet netværk på.

Vi tilbyder både små og store løsninger til private og er-

Basen forbinder så trådløst til kameraer-

hvervskunder, der indeholder alt, hvad der behøves for

ne. Kameraerne oplades via USB og det

at lave en hurtig og simpel overvågning.

er muligt også at tilslutte et solpanel.

Imou Plug and Play
Med Imou Plug and Play, kan du nemt og hurtigt

delse samt 2-vejs tale

installere kameraet via Imou appen

Fælles for alle er at de skal have 12V strøm via den med-

Det kræver blot 7 simple steps:

følgende strømforsyning.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Download Imou App’en
Opret en konto
Tilføj enhed ved at trykke på +
Scan QR koden på kamera, eller indtast serienr.
Vælg type af kamera ud fra billede og typenr.
Konfigurer Wi-Fi indstillinger
Følg guiden til ende og du er klar

Imou kamera & app funktioner
Få notifikationer ved bevægelse

•

Se optagelser ud fra en notifikations oversigt

•

2-vejs tale (i udvalgte typer)

•

Del kamera med andre.

•

Holde udstyret
Se live billeder

•

Og meget mere….

Gem i skyen:

pr kamera. Du køber det direkte i appen.
OBS! Cloud Storage service kræver tilmelding og abonnement pr. enhed
og købes og afregnes gennem app’en.

Ønsker du en større løsning?
den for videoovervågning af private hjem og erhverv.
Systemet består af en optager som tilsluttes internettet
og kameraerne skal forsynes med netværkskabler fra

Se mere om Imou på: https://www.imoulife.com/

IoT Kompatibilitet?

firmware opdateret

•

(243,47 ex. moms)

304,34 kr.

Vi kan også levere større professionelle løsninger in-

Med Imou App’en bl.a. muligt for dig at:

•

(137,65 ex. moms)

Det er baseret på antal dage og afregnes

Enkelte modeller understøtter både WiFi og kablet forbin-

* Trådløs dækning udendørs afhænger meget af dit trådløse netværk.
Oftest bliver trådløst netværks rækkevidde meget svækket udendørs.
Har du brug for bedre trådløst netværk kan vi også levere trådløse
løsninger

128GB :

172,06 kr.

i skyen via en Cloud konto.

Med de trådløse Imou Plug and Play kamedørs og indendørs kamera løsninger.

64GB:

Du kan også vælge at tilkøbe dig et lager

Trådløs 2,4 GHz udendørs video*
ra løsninger får du et bredt udvalg af uden-

Dahua SDXC kort klasse 10

Det smarte hjem bliver mere og
mere udbredt og Imou er også en del af dette
”Internet Of Things”.
Dette gør, at bl.a. Google Home er kompatibel med
Imou. Du kan bl.a. bede Google om at streame billede fra Imou kamera på din Chromecast.

optageren. Kameraerne får strøm gennem netværkskablet via optageren.
Kontakt os for mere info eller en gennemgang

