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O NÁS
Produkty Bentech jsou distribuovány firmou Czech Partners Group s.r.o., která má dlouholeté
zkušenosti s prodejem fotopastí prostřednictvím svých internetových obchodů. Zaměřujeme se
na potřeby zákazníků a poskytujeme pouze produkty, které spolehlivě zachytí veškerá narušení
na kvalitních záznamech.
Náš zkušený personál dokáže poradit i těm nejnáročnějším zákazníkům s instalací a provozem
fotopastí.
Kamennou prodejnu jsme otevřeli v roce 2015. Brzy do našich prostor našla cestu celá řada
nových zákazníků. Výhodou kamenného obchodu je, že si zákazníci mohou na vlastní oči zboží
vybrat, zkontrolovat a nechat si poradit. Zákazníkům ochotně odpovíme na veškeré dotazy
ohledně funkcí a poradíme jim s instalací produktu.
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Fotopast Bentech TC03 je praktickým pomocníkem pro monitoring
vašeho majetku i zvěře. České menu umožňuje jednoduché, intuitivní nastavení. Videa v HD rozlišení a 12 Mpx fotografie poskytnou kvalitní záznam, který můžete ukládat na SD kartu do velikosti
32 GB.

Fotopasti jsou moderní pomůckou pro pozorování
divoké zvěře, ale skvěle slouží i při hlídání cenného
majetku. Disponují citlivým PIR senzorem, který
reaguje na jakýkoliv pohyb za méně než 1 sekundu.
Objektiv s vynikajícím dohledem a širokým zorným
polem se postará o přehledné a kvalitní záznamy.
Produkty Bentech využívají noční přísvit pro skvělé
záběry i ve tmě. Záběry můžete pořizovat jako kvalitní fotografie, nebo FullHD videa i se zvukovou
stopou. Úsporný režim zajistí dlouhou výdrž baterie
až 6 měsíců, aniž by se snížila reakční doba senzoru. GSM modely využívají GPRS síť, přes kterou vám
fotopast pošle každé narušení zprávou na mobilní
telefon nebo e-mail a lze ovládat na dálku pomocí
mobilní aplikace nebo SMS příkazy.

FUNKCE FOTOPASTÍ

Pro koho je fotopast určena
Fotopast je vhodná pro ochranu majetku.
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Krátký popis
Fotopast Bentech TC05 je prověřeným, spolehlivým zařízením s
nízkou energetickou spotřebou a kvalitními Full HD záběry. Zorné
pole s úhlem až 90° a 12 Mpx fotografie vám poskytnou dokonalý přehled o vybraném prostoru a zaznamenají veškerou zvěř i
jakéhokoliv narušitele. Fotopast má české menu.

Pro koho je fotopast určena
Fotopast je vhodná pro monitoring zvěře a ochranu majetku.

MODEL TC05

Foto + Video
U Bentech fotopastí si můžete nastavit, zda chcete pořizovat fotografie ve vysokém rozlišení nebo videa se zvukovou
stopou.

Rozlišení videa
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Krátký popis
Fotopast Bentech 2.6CM je skvělou volbou, pokud chcete mít sledovanou oblast neustále pod dohledem. Full HD video a 12 Mpx
fotografie poskytnou vysoce kvalitní záznamy. GSM modul může
zaslat snímky až na 4 telefony nebo emaily a fotopast lze na dálku
kontrolovat také pomocí SMS.

GSM modul
Fotopasti s touto funkcí ihned zašlou pořízený záběr na váš
mobilní telefon nebo e-mail. Lze také využít mobilní telefon k
dálkovému ovládání zařízení.

Pro koho je fotopast určena

Senzor x časovač
Zařízení reaguje na pohyb a pořídí záznam při jakémkoliv
narušení, nebo pořizuje záběry ve vámi nastaveném čase a v
pravidelných intervalech.

Fotopast je vhodná pro ochranu majetku.

MODEL 2.6CM
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Krátký popis
Fotopast Bentech 3.0C je s Full HD videozáznamem, 12 Mpx fotografiemi a především širokoúhlým 110° zorným polem skvělou
volbou pro myslivost. Zařízení je odolné vůči vodě i extrémním
teplotám a detekuje pohyb do vzdálenoti 20 m. Využít můžete
rovněž časosběrnou funkci nebo časovač.

Pro koho je fotopast určena
Fotopast je vhodná pro monitoring zvěře.

MODEL 3.0c
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Krátký popis
Fotopast Bentech 3.0CG je spolehlivým zařízením s 12 Mpx fotografiemi, Full HD videozáznamem a rychlým 3G GSM modulem.
Fotopast disponuje širokoúhlým 110° zorným polem, odolností
vůči extrémním podmínkám. Je tak vhodná jak pro ochranu majetku, myslivost a milovníky přírody. Menu je v češtině.

Pro koho je fotopast určena
Fotopast je vhodná pro monitoring zvěře i ochranu majetku.

MODEL 3.0CG
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