
              
 

GŁÓWNE CECHY 
 

- mobilność / bardzo szybki montaż w dowolnym miejscu 
 

- transmisja bezprzewodowa LTE wykorzystująca nielimitowane karty SIM TOYA Systemy Komputerowe 
 

- ciągły zapis materiałów wideo na wybranym serwerze, w chmurze lub w pamięci urządzenia 
 

- dostęp do panelu administracyjnego przez przeglądarkę www z dowolnego miejsca na świecie 
 

- zdalny, bezprzewodowy dostęp do sterowania kamerą 360° i rejestrowanego obrazu na smartfonie lub tablecie 
 

- klasa szczelności: zewnętrzna IP66 / kamera odporna na trudne warunki atmosferyczne 
 

- rozdzielczość: Full HD 1920 x 1080p 
 

- możliwość konfiguracji alarmów i powiadomień e-mail lub SMS 

 
TOYA LTE CAM 

Cena detaliczna: 14 900,00 PLN* 
TOYA LTE CAM + 
Cena detaliczna: 15 900,00 PLN* 

 

- własne zasilanie akumulatorowe wystarczające  

na 12 godzin ciągłej pracy 

 
 

 

- ciągły zapis materiałów wideo na wybranym serwerze, 

w chmurze lub w pamięci urządzenia (wbudowana 

pamięć o pojemności 2TB) z dostępem do nagrań  

z okresu 40-60 dni 
 

- zoom optyczny: x25 lub x36 
 

- oświetlenie nocne IR ponad 100 metrów 

 

 

- własne zasilanie akumulatorowe wystarczające  

na 3 dni ciągłej pracy z możliwością zastosowania 

dodatkowego akumulatora wydłużającego czas pracy  

do 6 dni 
 

- ciągły zapis materiałów wideo na wybranym serwerze, 

w chmurze lub w pamięci urządzenia (wbudowana 

pamięć o pojemności 128GB) z dostępem do nagrań  

z okresu 5-7 dni 
 

- zoom optyczny: x36 
 

- oświetlenie nocne IR ponad 100 metrów 

 
TOYA LTE CAM LIGHT 

Cena detaliczna: 5 900,00 PLN* 
 

- stałe zasilanie z dowolnej sieci elektrycznej 

 

- ciągły zapis materiałów wideo na wybranym serwerze, w chmurze lub w pamięci urządzenia (wbudowana pamięć  

o pojemności 128GB) z dostępem do nagrań z okresu 5-7 dni 

 

- zoom optyczny: x4 lub x36 

 
* Podane ceny to kwoty netto. Dokładna wycena zależna jest od konkretnych parametrów sprzętowych oraz ilości kupowanych urządzeń. Powyższe dane mają 
charakter przykładowy. Każda z wersji TOYA LTE CAM może być skonfigurowana zgodnie z życzeniem klienta i dostosowana do Państwa potrzeb. 

W cenie urządzenia zawarta jest instalacja i konfiguracja urządzenia w wyznaczonym miejscu, dwuletnia gwarancja oraz ubezpieczenie sprzętu na okres dwóch 

lat. Opłata miesięczna za nielimitowaną kartę SIM z przypisanym stałym adresem IP znajdującą się w urządzeniu to 70,00 PLN netto miesięcznie.  
Możliwy jest zakup urządzenia na raty bądź jego dzierżawa lub najem. 

 
 

 

  

Łódź, 92-016 

ul. Telefoniczna 46F 

NIP: 725 16 41 289 
Regon: 471 650 575 

handlowy.systemy@toya.net.pl 
www.monitoringlte.pl  
Tel. 42 630 10 63 / 734 468 484 
Fax 42 630 10 62 


