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Kamera konstrykcyjna z
uniwersalnym uchwytem

Miesiące nagrań zamienione w 
jeden film poklatkowy!

Brinno BCC200, kamera konstrukcyjna najwyższej klasy z
baterią, która wytrzyma nawet 80 dni, czujnikiem HDR i
specjalnymi trybami nagrywania nocnego, wszystko po to aby
udokumentować przebieg inwestycji budowlanej, zmiany w 
środowisku naturalnym. BCC200 nagrywa wysokiej jakości 
filmy nawet podczas najgorszych warunków atmosferycznych i 
w miejscach bardzo słabo oświetlonych. Nowy, aluminiowy 
uchwyt zapewnia jeszcze wygodniejszą pracę i daje możli-
wość ustawienia kamery pod dowolnym kątem.
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Kamera poklatkowa HDR
Oszałamiająca kamera poklatkowa!

Brinno TLC200Pro oferuje wysokiej jakości obiektyw HDR (High 
Dynamic Range) i sensor rozpoznawania obrazu, więc możesz 
nagrywać piękne filmy poklatkowe nawet w słabych warunkach 
oświetleniowych. Każde nagranie jest zamieniane na film 
poklatkowy. Każdy może tworzyć filmy poklatkowe zawsze i 
wszędzie.
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Kamera poklatkowa Wi-Fi
Z Brinno, nagrywanie poklatkowe 
staje się bardzo łatwe!

Brinno TLC120 to bezprzewodowa kamera poklatkowa. Dzięki 
niej nagrasz wszystko co się dzieje wokół ciebie! Każdy 
moment zostanie zamieniony w film poklatkowy. Dzięki funkcji 
Bluetooth i połączeniu z siecią Wi-Fi, sterowanie kamerą i oglą-
danie filmów staje się bardzo łatwe!
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Brinno MAC200DN to kamera pułapka z możliwością 
uruchamiania czujnikiem ruchu. Długa wytrzymałość baterii bez 
zasilania, kabli i sieci Wi-Fi. Możliwość połączenia nagrywania 
poklatkowego z czujnikiem ruchu (czujnik APL200).

Kamera ukryta w drzwiach wejściowych
Wykrywa i rejestruje, szybki podgląd.

"Zobacz kto był w domu, gdy ciebie nie było"

Kamera-pułapka zasilana z baterii.
Nawet 14 miesięcy bez
wymiany baterii.

Brinno PHV MAC używa tradycyjnego wizjera w drzwiach. Ruch 
jest wykrywany w pobliżu drzwi i rejestrowany na urządzeniu, 
niezależnie od tego czy jest ktoś w domu czy nie. Montaż 
urządzenia nie wymaga specjalnych umiejętności ani czujników. 
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