
Motorola Hubble

Valvontaa ja turvaa

Motorola on maailman johtavia monitorointiin keskittyneitä tavaramerkkejä. Motorolan kameroilla voit
olla varma ettei ulkoinen taho katso kamerasi kuvaa. Motorolan Hubble – palvelu pitää huolen 
kameroiden turvallisuudesta ja siitä ettei tietosi välity ulkopuolisille. Sen ansiosta myös kytkentä ja 
käyttö ovat helppoja. 

Hubble on kooltaan satoja ihmisiä työllistävä verkkopalvelu joka suojaa yhteyksiä, antaa tallennustilaa ja 
tekee datan käsittelyä. Se on ainoita palveluita jossa peruskuluttaja saa edullisella kameralaitteella 
pankkitason turvallisuuden laitteilleen.  

Miten Hubble toimii?

Hubble yhdistää laitteesi Reitittimeesi ja reittittimen tiedot välittyvät sitä 
kautta laitteellesi. Kotiverkkosi salasanan taso ei siis määritä tietoturvaa, 
vaan Hubblen palvelimen suojaus, joka on pankkitasoa. 

Kameran tallennukset jäävät pilvipalvelimelle, jolloin ne ovat suojassa jos 
luvaton liikkuja vie esim. myös kameran mukanaan tai rikkoo sen. 

Hubble tarjoaa laitteelle lisäpalveluita. 

Automaattinen tallennuspalvelu on lisäpalvelu, jossa 
valvontakameran havaitessa hälytyksen aiheuttavan tekijän 
(Liike, Ääni, Lämpötila) se alkaa automaattisesti tallentaa. 

Palvelupaketti 1: 2,99€ / kk tai 29€ / vuosi
- Kamera tallentaa ja pitää tallessa 24 tuntia tapahtumia

hälytyksestä.

Palvelupaketti 2: 9,99€ / kk tai 99,99€ / vuosi
- Kamera tallentaa ja pitää tallessa 24 tuntia tapahtumia 

hälytyksestä

Palvelupaketti 3: 29,99€ / kk tai 299€ / vuosi
- Kamera tallentaa ja pitää tallessa 30 vuorokautta

tapahtumia hälytyksestä 

Tulossa 2018 kasvojentunnistustekniiikka Hubble – palvelun 
kautta Motorolan valvontakameroille. Tulevaisuudessa 
Hubble voi tunnistaa Sinut, perheenjäsenesi tai lemmikkisi 
ilman että se aiheuttaa hälyytystä tehden kulunvalvonnasta
tehokkaampaa.

Mitä saan Hubblen kautta ilmaiseksi

Hubble verkkopalvelu suojaa kamerasi muilta katselijoilta ja
antaa päivityksiä kaikkiin Android- ja Apple iOS laitteisiin, 
sekä verkkoselaimiin. Sovellukset ovat maksuttomia.

Voit kuvata videota tai ottaa kuvia kamerallasi. Nämä 
videot ja kuvat varastoituvat oman laitteesi muistiin. Jos 
sattuu hälytys ja kamera havaitsee esim. liikettä se ottaa 
havainnosta kuvan ja hälyttää sinut applikaation avulla. 
Saat siis ajantasaisen tiedon siitä mitä tapahtuu. 

Itse kameralaitteeseen ei jää kuvia tai videoita, joten jos joku
varastaa sen kuvasi eivät jää toisen käsiin. Kaikki sisältö on
mobiililaitteillasi tai pilvipalvelussa.


