
KUVAUSOMINAISUUDET
• 12 megapikselin kuvakenno
• Low Glow –salama, jossa 42 led-valoa  

(kantomatka jopa 27 m)
• erittäin lyhyt 0,3 sekunnin laukaisuviive
• ajastettu kuvaus (Time-lapse)
• värilliset kuvat päivällä ja mustavalkoiset kuvat yöllä

VIDEO-OMINAISUUDET
• HD-videokuvaus (720p) 10 – 90 s
• värilliset videot päivällä ja mustavalkoiset videot yöllä
• voidaan asettaa siten, että videon tallennuksen 

alkaessa kamera ottaa ensin normaalin kuvan

MYSPYPOINT-PILVIPALVELU
• kuvien säilytykseen, selaamiseen ja jakamiseen
• palvelu sisältyy liittymän kuukausimaksuun, 

perusversio ilmainen

Lähettävä riistakamera  

SPYPOINT LINK-EVO

*Kamera käyttää Free-liittymää, jos muuta liittymätyyppiä ei ole valittuna

MOBIILIOMINAISUUDET
• nopea lähetys 3G/4G HSPA+ -verkossa
• mukana paikalleen asennettu SIM-kortti ja liittymä, 

kamera etsii automaattisesti parhaan verkon  
(DNA, Elisa, Telia)

• ilmainen perusliittymä (Free) sisältää  
100 kuvanlähetystä/kuukausi, muut 
liittymävaihtoehdot taulukossa alla

• kameran ohjaus ilmaisella mobiilisovelluksella, jolla voi:
• vaihtaa kameran asetuksia
• selata ja tallentaa kameran ottamia kuvia
• tarkistaa verkon signaalin voimakkuutta,  

paristojen tilaa, SD-kortin tilaa jne.

MUUT OMINAISUUDET
• liiketunnistimen kantomatka jopa 30 m
• SD-korttipaikka maks. 32 GB muistikortille  

(ei mukana pakkauksessa)
• virtalähteenä 8 AA-paristoa (ei mukana pakkauksessa)
• 12 V akkuliitäntämahdollisuus
• mitat 112 x 132 x 84 mm

Maahantuoja

LIITTYMÄTYYPPI FREE ANNUAL ANNUAL+ HUNT

Sopimusjakson pituus jatkuva* 12 kuukautta 12 kuukautta 3 kuukautta

Ilmainen mobiilisovellus x x x x

Kuvia/kk 100 250 rajaton rajaton

Kuvahistoria 7 päivää 7 päivää rajaton rajaton

Hinta 0 € 5 €/kk 15 €/kk 25 €/kk



SPYPOINT LINK APP 
-ohjaussovellus

Lähettävää Spypoint Link Evo -riistakameraa ohjataan 
Spypoint Link app -mobiilisovelluksella. Sovellus on 
monipuolinen ja helppokäyttöinen. Sovelluksen voi 
ladata Android- ja iPhone-puhelimiin.

ACCOUNT
Tässä kohdassa voit valita 
haluamasi liittymätyypin ja 
muokata profiilitietojasi

STATUS
Tässä kohdassa näet 
yleisiä tietoja kuten verkon 
signaalin voimakkuuden, 
paristojen varaustilan 
ja SD-kortin vapaan 
tallennuskapasiteetin.

SETTINGS
Tässä kohdassa voit 
muuttaa kuvaustapaa 
(still/video), kuvanlähetys-
asetuksia ja monia muita 
ominaisuuksia.

PHOTOS
Tässä kohdassa voit selata 
kuvia päivä-, kuukausi- tai 
vuosijärjestyksessä. Voit 
myös ladata tai jakaa kuvia.

Maahantuoja


