Det finns många 1000 tals olika IP kameror att välja på med bra funktioner.
Det finns en lösning för alla ändamål och användare men det är svårt att välja, efter 18år i branschen
har vi tillgång till de flesta lösningarna från hela världen så kontakta oss via mejl eller 08-880970
Nedan har vi gjort jämförelser med 2 D-Link kameror i olika prisklasser jämfört med en av våra

MipCam NKIP308-FHD / m.fl. VS MyD-Link my Cloud ( enkel installation)
Jämförelsen är vad som skiljer dem åt, övrigt är ganska lika och utseende mässigt
DCS-930L Pris 400-900:- ( Vi tar 495:- )

MipCam ( 2395:-)

Ingen P2P uppkoppling måste gå via webb
Programmering av router
Programmering/ inställningar dator
Ingen sökning nätverk i APP
Inget 2 vägs ljud
Går ej att prata via mobilen
Inget Minneskort bara via PC
Ingen direkt inspelning med mobilappen
Inget mörker seende 1.0lux ( 932 <5m=900:-)
Inget Justerbart mörker seende
Inget Aut. reboot valfri tid/dag
Svårare batteri back up 5v/ drar mer
Sämre bildshipsensor 1/5”
Sämre bildformat = VGA
Sämre bildupplösning 640x480
Sämre bild uppdatering 20b/s
Sämre komprimering Mjpeg
Sämre Rörelselarm inställning
Sämre bildvinkel 45gr
Sämre mörkerseende = 1lux
Ej säkert mekaniskt mörker relä
Sämre Temp område 0-40gr
Endast 4 kameror i App
Endast 1 bildström
Ej Aut. auto reboot ( återställning)
Ej PUSH larm, bildlarm på/av i mobil
Färre program
Stöder ej NAS ( lagringsenhet via nätverk)
Stöder ej ONVIF ( andra inspelnings program)
Söder ej Mac

Installation mobil utan dator 3-5 min
Automatiskt
Mobil eller dator
Ja lätt att hitta kamera utan UID
mick + högtalar utgång
Ok med ansluten högtalare
<128Gb, se inspelat direkt i mobilen
både video och stillbilder
0lux< 8m
Ja
Ja
12v passar båt & bil
¼”
FHD se bilder på storbildsTV
2MP 1920x1080p
25b/s
+ H264, MPEG4
4 st olika ställbara fönster, justerbara
60 gr
0 lux > 8-12m
bilden skiftar från färg till Sv/v i mörker
-5-+45
obegränsat
3st mobil,internet, lokalt
varje dag/ när du vill
Stöder ( får larm utan App på)
Multiview 1-36 kam, mm
Stöder
Stöder
Stöder

Ovan sämre på minst 30 punkter!
De viktigaste är att MipCam har världens enklaste installation, FHD =2Megapixel kvalité, programmering
utan PC, allt sköts med Smartphone/ surfplattor
Andra FHD kameror med krånglig svår installation som kräver kunskaper kostar min 1500:- och uppåt

MipCam NKIP308-FHD VS DCS 2230 MyD-Link my Cloud ( enkel installation)

Denna D-Link kamera är den som liknar MipCam mest därför jämförelse
Jämförelsen är vad som skiljer dem åt, övrigt är ganska lika och utseendemässigt
DCS-2230L ( 2000-3300:-) -

MipCam 2395:-

Ingen P2P uppkoppling måste gå via webb
Programmering av router
Programmering/ inställningar dator
Ingen sökning nätverk i APP
Mindre Minneskort <16Gb
Ej kunna se inspelat i mobilen
Ej inspelning direkt med mobil
Sämre mörker seende <5m
Inget Justerbart mörker seende
Svårare batteri back up 5v/ drar mer
Sämre bild uppdatering 20b/s
Sämre Rörelselarm inställning
Sämre Temp område 0-40gr
Endast 4 kameror i App
Endast 2 bildströmmar
Ej Aut. auto reboot ( återställning)
Ej larm, bildlarm på/av i mobil

Installation utan PC 3-5 min
Automatiskt
Mobil App eller dator
Ja lätt att hitta kamera utan UID
<128Gb
Ja se inspelat direkt i mobilen
Ja spela in det du ser direkt
0lux< 8-12m
Ja
12v
30b/s
4 st olika ställbara fönster, justerbara
-5-+45
obegränsat
3st mobil,internet, lokalt
varje dag/ 1 gång per vecka
Stöder

Ovan sämre på minst 17 punkter.
De viktigaste är att MipCam har världens enklaste installation, ensam om programmering utan dator, allt
sköts med Smartphone/ surfplattor
Andra FHD kameror med krånglig installation kräver kunskaper kostar 1500:- och uppåt
DCS2230L har följande funktioner som inte MipCam NKIP308-FHD har
Inbyggd rörelse detektor IR < 5m
Maskning privat för andra att inte se
Inbyggd högtalare ( dålig kvalite)

Behövs ej, MipCam oändligt avstånd
Bra om kameran är offentlig
Valfritt ljudsystem

