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HAWCIC1E – Lyric C1 Wi-Fi 
Bezpečnostní kamera  

 

  
 

VLASTNOSTI A MOŽNOSTI VYUŽITÍ 

Snadno ovladatelný kamerový bezpečnostní systém 
 

Chcete vědět, co se děje, když nejste doma ? 
Nechcete propásnout nic důležitého ? 
Domácí kamera od předního výrobce profesionálních 
monitorovacích a bezpečnostních systémů je snadnou 
cestou, jak můžete ohlídat svou domácnost, domácí 
zvířata a členy rodiny – a to kdykoli a odkudkoli *. 
 

* nejedná se o profesionální monitoring 
 
Flexibilní a inteligentní výstražný systém 
 

Dvojí citlivost - záběr kamery lze rozdělit na dvě oblasti, 
z nichž každá bude jinak citlivá na detekci pohybu. 

Inteligentní detekce zvuku – kamera rozpozná spuštění 
poplachu detektorem CO, kouřovým detektorem nebo 
požárním hlásičem, a zašle konkrétní zprávu o této 
události. 
 

Bezpečnostní kamery Lyric C1 Wi-Fi mohou být kromě 
pohybu aktivovány i zvukem. Citlivost kamery na okolní 
zvuk lze nastavit v aplikaci Lyric, k dispozici jsou 3 úrovně 
citlivosti - vysoká, běžná a nízká. Při nastavení detekce 
zvuku na vysokou citlivost je minimální prahová hodnota, 
kdy kamera spustí záznam a vyšle upozornění, 20 decibel 
(což odpovídá například zvuku šumění listů).  
 

 
Pro bližší představu :  
 

- Nízká citlivost na zvuk znamená, že jsou detekovány 
pouze hlasité zvuky, jako například motocykl nebo 
kuchyňský robot (80 dB a vyšší). 
 

- Běžná citlivost na zvuk znamená, že jsou detekovány 
i všední zvuky domácnosti, jako je chladnička, klimatizace 
nebo nenucený hovor řeč (50 dB a vyšší). 
 

- Vysoká citlivost zvuku detekuje i velmi tiché zvuky, jako 
je pád špendlíku nebo šeptání (10 dB nebo vyšší). 

- Funkce Inteligentní detekce zvuku je ověřena pro případ, 
kdy je vzdálenost mezi kamerou Lyric C1 a detektorem CO 
nebo kouřovým detektorem až 10 metrů - a to i v případě, 
že se kamera nachází v jiné místnosti. 
 

Kamera umí rozeznat většinu detektorů CO, kouřových 
detektorů a požárních hlásičů. 
 
- Jakmile kamera Lyric C1 detekuje zvuk vydávaný 
detektorem CO, kouřovým detektorem nebo požárním 
hlásičem, spustí výstrahu. Následně je do 3-5 minut 
odeslán e-mail a je zobrazena zpráva v mobilní aplikaci. 
Přesná doba závisí na vlastnostech domácí Wi-Fi sítě a 
dalších síťových parametrech (jako je momentální úroveň 
signálu mobilního zařízení, nebo rychlost připojení Vaší 
domácnosti k internetu). 
 

V případě využívání funkce Inteligentní detekce zvuku je 
důležité v mobilní aplikaci Lyric překontrolovat nastavení 
a ujistit se, že je mikrofon kamery zapnutý. 
 
HD rozlišení s kompresí videa H.264 
 

Tato bezpečnostní kamera Vám umožnuje přístup 
ke shlédnutí videa bez ohledu na to, kde se nacházíte. 
Vysoké rozlišení podrobně vykreslí každý detail. 
Komprese videa H.264 snižuje velikost přenášeného video 
souboru. Můžete sledovat živý náhled v HD kvalitě 
ve Vašem smartphonu nebo tabletu, a to kdekoliv a 
kdykoliv (v závislosti na pokrytí internetovými a mobilními 
službami). 
 
Noční vidění pro celodenní monitoring 
 

Díky infračervené technologii Vám kamera poskytne jasný 
obraz i za velmi slabého světla. Je možné zjistit, že se 
v detekční oblasti někdo pohybuje, a identifikovat lidskou 
tvář ve vzdálenosti až 5 metrů. 
 
Podpora mobilních aplikací 
 

Bez ohledu na to, kde se zrovna nacházíte, blízko či 
daleko, můžete být v kontaktu s Vaší rodinou, návštěvou 
nebo přáteli pouhým dotykem. Mobilní aplikace podporuje 
zařízení iPhone, iPad a Android. 
 

SD karta a cloudové úložiště 

Bezplatný cloudový úložný prostor až na 24 hodin, 
a micro SD karta 8 GB dodávaná v balení. 

Kamera podporuje SD karty až do velikosti 64 GB. 
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Minimální systémové požadavky pro použití s Wi-Fi: 

- router se standardem IEEE 802.11 b/g/n/ac, 2,4 GHz 

- Minimální datový tok : 1,33 Mb /s 

- Aplikace Lyric pro Android (5+) nebo iOS (9+) 

 

Podpora: 

Adresa URL webového portálu pro registraci a nastavení: 
getconnected.honeywell.com/  

 

OBSAH BALENÍ 

   

HAWCIC1E 
 

 1 x Lyric C1 Wi-Fi bezpečnostní kamera 

 1 x napájecí adaptér 5Vdc / 2A (eurozástrčka) 

 1 x 8 GB Micro SD karta 

 1 x nálepka na okno 

 stručný návod k připojení 

 upevňovací prvky  
 

INSTALACE 

 Pouze pro použití v interiéru 

 Montáž na stěnu nebo umístění na vodorovnou plochu, 
např. desku stolu 

PARAMETRY PRODUKTU 

Jazyková mutace balení HAWCIC1E: 
  
EN, CZ, GK, HU, PL, RO, SK = angličtina, čeština, řečtina, 
maďarština, polština, rumunština, slovenština 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Environmental & Energy Solutions 

Honeywell s.r.o.  

V parku 2326/18 148 00  Praha 4 

Česká republika 

Tel.: +420 242 442 111 

www.honeywell.cz 

 

Kancelář Morava : 

Jiřího z Poděbrad 29, Šumperk 787 01 
Tel.: +420 583 211 404 

Technické údaje :   

rozměry v mm 63 (Š) x 112 (V) x 46 (H)  

hmotnost kamera + základna: 113g 

 kamera samostatně: 85g 

video komprese MPEG-4 (H.264) 

napájení 5Vdc / 2A 

provozní teplota 0°C – 40°C 

kapacita Micro SD karty 
až do 64 GB SDXC 
(doporučená třída 10) 

cloudové uložiště       bezplatné až na 24 hodin 

rozlišení videa 720p HD @ 30 sn./s 

rozlišení obrazu   1 MP JPEG 

počet oblastí v záběru 
s nastavitelnou citlivostí 

2 

detekce pohybu / zvuku ano / ano 

úhel záběru objektivu 135° širokoúhlý 

zoom 5x digitální zoom 

obousměrná audio 
komunikace   

ano 

dosah nočního vidění 5 m 

živé video 24/7 ano 

zasílání výstrahy 
na mobilní zařízení 

ano 

šifrování 256-Bit 

režimy provozu            
doma / mimo domov 

ano 

Wi-Fi: 
IEEE 802.11 b/g/n 
2,4GHz 

Bluetooth: BLE 4.0  

min. datový tok 1,33 Mb /s 

http://www.honeywell.cz/

