
Passando pelas crianças e animais de estimação para uma casa vazia ou pequenas empresas, você tem muito para manter a 
segurança. De dia ou noite, dentro ou fora de casa, a Arlo toma conta dos seus bens, libertando-o de preocupações, 
monitorizando os seus espaços através de um sistema 100% livre de fios. A segurança é tão simples – basta colocar as câmaras 
à prova de intempéries Arlo onde deseja, sem a necessidade de ter uma tomada elétrica. As câmaras são alimentadas por 
bateria que dura até 6 meses. Em seguida, use o aplicativo gratuito Arlo a qualquer hora e em qualquer lugar para ver vídeo HD 
ao vivo e gravado – a qualidade de imagem é impressionante! Os sensores de movimento da Arlo enviam alertas automaticamente 
para o seu telefone quando o movimento é detetado e os registos para o seu armazenamento privado na cloud, para rever a 
qualquer hora. Pode também adicionar mais câmaras ao seu sistema, carregando simplesmente num botão.

 

Sem cabos. Sem fios. Sem preocupações. 

Características
100% livre de fios
 Livre de cabos indesejados, 
livre de problemas.

 
Alertas de movimento
 Receba notificações push e 
emails se algo se mover.

  

Visão noturna
 Veja o que acontece mesmo 
que esteja escuro.

 
 

À prova de intempéries

 Coloque a sua Arlo onde quiser 
- interior ou exterior. 

Qualidade HD
  Disfrute do seu vídeo, ao vivo, 
com qualidade 720p. 

1GB Cloud Storage
 Guarde e reveja a sua atividade 
recente na cloud.
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Veja em qualquer lugar
Com aplicações gratuitas iOS & Android 
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O SISTE M A IN CLU I: 

•  (1) Câmara 100% livre de fios HD com visão noturna 

• (1) Estação base Smart Home com adaptador de alimentação

• (1) Cabo Ethernet

• (2) Suportes magnéticos

• (2) Parafusos de montagem

• (4) Pilhas de lítio CR 123 

• (1) Guia rápido de instalação

• (1) Decalque

O SISTE M A IN CLU I:

•  (2) Câmara 100% livre de fios HD com visão noturna

• (1) Estação base Smart Home com adaptador de alimentação

• (1) Cabo Ethernet

• (4) Suportes magnéticos

• (4) Parafusos de montagem

• (8) Pilhas de lítio CR 123 

• (1) Guia rápido de instalação

• (1) Decalque

Sistema de segurança com uma câmara HD: VMS3130

Sistema de segurança com duas câmaras HD: VMS3230

SISTE M AS

Com um sistema de Arlo, você terá tudo o que precisa para começar a guardar o seu espaço. Basta ligar a estação base 
ao seu router Wi-Fi, sincronizar as suas câmaras, iniciar o aplicativo gratuito Arlo, e em poucos minutos está pronto a 
funcionar está feito em minutos. Atualizar o seu plano de serviços e adicione mais câmaras para tirar o máximo de 
proveito do seu sistema.
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SYS TEM S, CONTINUED

O SISTE M A IN CLU I: 

•  (4) Câmara 100% livre de fios HD com visão noturna

•  (1) Estação base Smart Home com adaptador de alimentação

•  (1) Cabo Ethernet

•  (6) Suportes magnéticos

•  (1) Secure outdoor camera mount

•  (9) Parafusos de montagem

•  (16) Pilhas de lítio CR 123 

•  (1) Guia rápido de instalação

•  (2) Decalque

Sistema de segurança com quatro câmaras HD: VMS3430

O SISTE M A IN CLU I: 

•  (3) Câmara 100% livre de fios HD com visão noturna 

• (1) Estação base Smart Home com adaptador de alimentação

• (1) Cabo Ethernet

• (4) Suportes magnéticos

• (4) Parafusos de montagem

• (12) Pilhas de lítio CR 123 

• (1) Guia rápido de instalação

• (1) Decalque

Sistema de segurança com três câmaras HD:  VMS3330
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De montagem facilmente ajustável, fornece rotação de 
360º e 90º de inclinação para as câmeras Arlo. É fácil de 
instalar e ajustar a posição da câmera para interior, 
exterior, parede e montagem no tecto.

IN CLU I:

• (1) Suporte

• (2) Parafusos de montagem

• (1) Manual de instalação

Suporte de montagem ajustável: VMA1000

Use esta montagem independente sobre uma mesa ou 
aparafuse-o ao teto com os parafusos de montagem 
incluídos. Basta encaixar a câmera na bola magnética e 
apontá-la na direção desejada.

IN CLU I:

• (1) Suporte de parde/teto/mesa

• (2) Parafusos de montagem

• (1) Manual de instalação

Suporte de parede/teto/mesa: VMA1100

As câmeras de Segurança Arlo são 100% livre-fios, HD, 
câmeras de vídeo para interior / exterior e podem ser 
adicionadas a qualquer estação base Arlo.

IN CLU I:

•  (1) Câmara 100% livre de fios HD com visão noturna

•  (1) Suporte magnéticos

•  (1) Parafusos de montagem

•  (4) Pilhas de lítio CR 123 

•  (1) Guia rápido de instalação

Câmara de segurança HD adicional: VMC3030

AD -ON S E  ACE SSÓRIOS 

Os add-ons e acessórios Arlo permitem expandir o seu sistema para que ele possa ir mais longe e ver mais. Adquira câmeras 
adicionais para outros espaços. Escolha a melhor montagem para cada local. Estes extras tornam tudo mais simples.
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†† O peso não inclui o peso das baterias - 17g cada.
1 A duração esperada da bateria é de 4 a 6 meses com as configurações recomendadas e uso típico. Os resultados individuais podem variar.
2  O alcance da câmara é de 90 metros em campo aberto. Para instalações no interior, o alcançe irá diminuir dependendo das condições ambientais, incluindo os materias e 

métodos de construção e a interferência. 

©2015 NETGEAR, o logo NETGEAR,  o nome Arlo e o logo Arlo são marcas ou marcas registada da NETGEAR, Inc. Qualquer outra marca referenciada neste catálogo 
é apenas utilizado com o propósito de referência.

NETGEAR, Inc. 350 E. Plumeria Drive, San Jose, CA 95134-1911 USA, 1-888-NETGEAR (638-4327), E-mail: info@NETGEAR.com, www.NETGEAR.com D-Arlo-4

RE Q U ISITOS

• Ligação à internet de alta velocidade–  
 é recomendado 1Mbps upstream 

• Porta disponível no seu router

CE RTI�CAÇÕE S

•  FCC, IC, CE, UL

DIM E N SÕE S E  P E SO

• Câmara: 
 - 7.11 x 4.06 x 6.50 cm 
 - 113 g

• Estação base :
 - 21.59  x 5.71 x 16.51 cm 
 - 113 g

• Suporte de montagem de exterior: 
 - 12.19 x 5.84 cm 
 - 139 g

• Suporte de montagem de parede/teto/mesa: 
 - 7.62 x 8.89 cm 
 - 154 g

GARAN TIA

• Para mais detalhes visite www.arlo.com

CÂM ARA

• Resolução de vídeo HD

• Formato H.264

• Alcance de focagem fixo

• Campo de visão de 130º

• Pan e Zoom digital

• Visão noturna: 
 - LEDs 850 nm: ilumina até 7.5 metros  
 - Filtro IV mecânico

• 4 canais de vídeo

• Sensor de imagem:
:

 
 - Full color 
 - CMOS 
 - Exposição e balanceamento P/B 

  automático
 

 

• Indicador do nível de bateria

• 4 a 6 meses de duração de bateria 1

• Deteção de movimento ajustável até 4.5 m

• Alertas automáticos por email e por notificações push

•  À prova de intempéries: 
  - Temperatura de operações: 14° a 122° F  
    (-10° C a 50° C)  
 - Índice de proteção: IP65

ESTAÇÃO B ASE

• Wireless: 
 - Frequência: 2.4GHz 802.11n 
 - Alcance: 90 metros em campo aberto

• Porta Fast Ethernet

• Indicadores LED: 
 - Alimentação 
 - Internet 
 - Câmara 
 - Smart Home  
 - USB

• Configuração IP por DHCP

• Antena interna

• Processador e memória: 
 - Processador 500Mhz MIPS 74K 
 - 128MB Flash; 128MB RAM
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