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Reolink Go 4G on langaton akkukäyttöinen valvontakamera 

Pitkään kaivattu uutuus! Akulla varustettu 4G valvontakamera liiketunnistimella 

Reolink Go 4G on uusi akkukäyttöinen 4G valvontakamera. Kamera on varustettu vaihdettavalla 7800 mAh akulla 

sekä 4G modeemilla, jonka ansiosta se voidaan asentaa käytännössä mihin tahansa 3G/4G verkon 

kuuluvuusalueelle. 

Kameran sisäänrakennettu liiketunnistin aktivoituu liikkeestä ja tallentaa videota kameran sisään asennettavalle 

muistikortille tai vaihtoehtoisesti valmistajan pilvipalveluun. Kamera myös hälyttää liikkeestä älypuhelimeen. 

Tallennuksen lisäksi kamerasta voidaan katsoa live-videota aina halutessa – äänen kera! 

Tärkeimmät ominaisuudet 

• Akkukäyttöinen – toimii ilman verkkovirtaa jopa kuukauden! 

• Lisävirtaa voidaan syöttää aurinkopaneelilla tai esim. powerbankilla 

• Sisäänrakennettu 4G-modeemi 

• Tallennus laitteen muistikortille tai valmistajan pilvipalveluun 

• Hälytykset älypuhelimeen tai sähköpostiin 

• Live-video 

• Sisäänrakennettu kaiutin ja mikrofoni 

• Suomenkielinen mobiiliohjelma 

4G valvontakamera monipuoliseen käyttöön 

Akkukäyttöisen 4G valvontakameran käyttökohteet ovat lähes rajattomat. Säänkestävä ja pienikokoinen kamera on 

helppo asentaa paikkaan kuin paikkaan. Toiminta-aika akulla on jopa kuukauden ja sen lisäksi kameraan voidaan 

syöttää lisävirtaa aurinkopaneelilla tai akulla. Kamera voidaan liittää myös verkkovirtaan microUSB-liitännän 

ansiosta. 

Sisäänrakennettu liiketunnistin ja muistikorttipaikka 

Reolink Go 4G on varustettu PIR-liiketunnistimella, joka reagoi lämpösäteilyyn eli ihmiseen, eläimeen tai 

ajoneuvoon eikä hälytä turhaan esim. lumisateella. Liiketunnistimen herkkyys on myös säädettävissä 0-100. 



Valvontakamera tallentaa videot muistikortille, josta niitä voidaan katsella älypuhelimella tai Internet-selaimella 

mistä päin maailmaa tahansa. Tämän lisäksi kamerasta voidaan katsoa live-videota aina halutessa. Liikkuvan 

videon lisäksi kamerassa on sisäänrakennettu mikrofoni ja kaiutin. 

Hälytys älypuhelimeen tai sähköpostiin 

Realink 4G valvontakamera hälyttä halutessasi älypuhelimeen tulevalla ilmoituksella tai sähköpostiin. Saat 

reaaliajassa tiedon, mikäli kamera on havainnut liikettä ja alkanut tallentaa videota. Voit myös katsoa live-videota 

kohteesta. 

Helppo käyttöönotto 

Valvontakameran käyttöönotto on helppoa älypuhelimen avulla. Kameraan asetetaan SIM-kortti sekä microSD 

muistikortti jonka jälkeen se on valmis käytettäväksi. Kameraa voidaan käyttö akulla tai kytkeä se verkkovirtaan / 

akkuun / aurinkopaneeliin microUSB-liitännän avulla. 

Kauttamme saat kameran myös käyttövalmiiksi asennettuna ja sopivalla 3G/4G liittymällä ja muistikortilla 

varustettuna. 

Monipuolinen 4G valvontakamera kotiin, mökille tai vaikkapa rakennustyömaalle! 

 
Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy 
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