
Tapo C200
Cameră Wi-Fi Pan/Tilt
Home Security pentru interior

• Video HD - Surprinde toate detaliile în crystal-clear, la rezoluție de 1080p
• Pan/Tilt - Rotire la 360° pe orizontală și 114° pe verticală
• Funcție Night Vision avansată - Noaptea, camera oferă vizibilitate de până la 9 

metri
• Detectarea mișcărilor și notificări - Primești notificare dacă este detectat ceva 

suspect
• Alarmă sonoră și luminoasă - Declanșează efecte de lumină și sunet pentru a 

speria vizitatorii nedoriți
• Two-Way Audio - Poți comunica cu ceilalți cu ajutorul microfonului și difuzorului 

încorporate
• Stocare sigură - Stochează până la 128 GB pe un card microSD, egal cu 384 ore 

(16 zile) de înregistrare, bazat pe condițiile de laborator.
   (Cardul MicroSD nu este inclus)
• Control Vocal - Funcționează cu Google Assistant și Amazon Alexa (Google 

Assistant și Amazon Alexa nu sunt disponibile în toate țările și limbile)

Tapo C210
Cameră Wi-Fi Pan/Tilt
Home Security pentru interior

• Video ultra HD - Surprinde în Ultra HD fiecare imagine, la o rezoluție de 3MP
• Pan/Tilt - Rotire la 360° pe orizontală și 114° pe verticală
• Funcție Night Vision avansată - Noaptea, camera oferă vizibilitate de până la 9 

metri
• Detectarea mișcărilor și notificări - Primești notificare dacă este detectat ceva 

suspect
• Alarmă sonoră și luminoasă - Declanșează efecte de lumină și sunet pentru a 

speria vizitatorii nedoriți
• Two-Way Audio - Poți comunica cu ceilalți cu ajutorul microfonului și difuzorului 

încorporate
• Stocare sigură - Stochează până la 256 GB pe un card microSD, egal cu 512 ore 

(21 zile) de înregistrare, bazat pe condițiile de laborator.
   (Cardul MicroSD nu este inclus)
• Control Vocal - Funcționează cu Google Assistant și Amazon Alexa (Google 

Assistant și Amazon Alexa nu sunt disponibile în toate țările și limbile)

Tapo C310
Cameră Wi-Fi
de supraveghere
pentru exterior

• Calitate video - Înregistrează clar fiecare imagine la rezoluție de 3MP
• Funcționează cu rețelele wireless sau prin cablu - Tot ce trebuie să faci este să 

conectezi camera la rețea, fie printr-un cablu Ethernet sau direct wireless, pentru 
o instalare mai flexibilă

• Funcție Night Vision avansată - Pe timpul nopții, camera are o distanță vizuală 
de până la 30 metri, chiar și atunci când este foarte întuneric

• Detectează mișcări și trimite notificări - Ești notificat atunci când camera 
detectează mișcări

• Alarmă sonoră și luminoasă - Declanșează efecte de lumină și sunet pentru a 
speria vizitatorii nedoriți

• Funcție Two-Way Audio - Poți comunica cu ceilalți cu ajutorul microfonului și 
difuzorului camerei

• Stocare sigură - Stochează, pe un card microSD, până la 128 GB la o rezoluție de 
3 MP, oferindu-ți posibilitatea să accesezi cu ușurință imaginile înregistrate 
(Cardul MicroSD nu este inclus)

• Control Vocal - Funcționează cu Google Assistant și Amazon Alexa (Google 
Assistant și Amazon Alexa nu sunt disponibile în toate țările și limbile)

Tapo C320WS
Cameră Wi-Fi
de supraveghere
pentru exterior

• 2K QHD - Înregistrează fiecare imagine în crystal-clear, la o rezoluție de 
2560x1440 pixeli

• Funcționează cu rețelele wireless sau prin cablu - Tot ce trebuie să faci este să 
conectezi camera la rețea, fie printr-un cablu Ethernet sau direct wireless, pentru o 
instalare mai flexibilă

• Full-Color Night Vision - Surprinde imaginile color, chiar și în timpul nopții
• Detectează mișcări și trimite notificări - Ești notificat atunci când camera 

detectează mișcări
• Alarmă sonoră și luminoasă - Declanșează efecte de lumină și sunet pentru a 

speria vizitatorii nedoriți
• Funcție Two-Way Audio - Poți comunica cu ceilalți cu ajutorul microfonului și 

difuzorului camerei
• Stocare sigură - Stochează local până la 256 GB 2K QHD video pe un card 

microSD, oferindu-ți posibilitatea să accesezi cu ușurință imaginile înregistrate 
(Cardul MicroSD nu este inclus)

• Control Vocal - Funcționează cu Google Assistant și Amazon Alexa (Google 
Assistant și Amazon Alexa nu sunt disponibile în toate țările și limbile)

Camere Wi-Fi
Inteligent. Sigur. Ușor

Note:
Greutatea crescută poate reduce stabilitatea mecanică a anumitor corpuri de iluminat

și suporturi de lampă și poate afecta stabilirea contactului și stabilitatea lămpii.
Puterea totală a echipamentelor electrice conectate nu trebuie să depășească 10A.
Nu folosiți produsul (priza, becul, camera de interior) în medii umede sau în aer liber.

Produsele au 2 ani garanție. Imagini cu titlu de prezentare.

HOTLINE: 031 101 12 90
LiveChat: www.tp-link.com/ro

E-mail: support.ro@tp-link.com
www.tapo.com/ro  |  facebook.com/TPLinkRomania
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Trăiește smart cu tehnologia TP-Link Tapo
Inteligent. Sigur. Ușor

Prize Wi-Fi inteligente | Camere Wi-Fi inteligente | Becuri Wi-Fi multicolore

Tapo L530E
Bec Wi-Fi inteligent Multicolor

Tapo P100
Priză Wi-Fi Mini Smart
cu control de la distanță

Tapo C200
Cameră Wi-Fi Pan/Tilt
Home Security pentru interior

Poți porni/opri instantaneu,
cu ajutorul aplicației TP-Link Tapo,
dispozitivele conectate la priză, de oriunde te-ai afla.

Control de la
distanță

Furnizor de produse Wi-Fi
Sursa: IDC Worldwide Quarterly WLAN Tracker

Q4 2020  bazat pe livrări la nivel mondial
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