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Tisková zpráva EYE-02 

 

 

Nová GSM bezpečnostní kamera EYE-02 od společnosti JABLOCOM: 

ALL-IN-ONE řešení pro zabezpečení objektů 

 

JABLOCOM, firma, která se doposud specializovala na stolní GSM telefony, přichází na trh s GSM bezpečnostní 

kamerou. 

Pro JABLOCOM to vlastně není úplná novinka, ale spíše návrat ke kořenům, neboť jako člen holdingu firem 

JABLOTRON má blízko právě k profesionálním elektronickým zabezpečovacím systémům. 

„Pracujeme na tom, aby se značka JABLOTRON do povědomí široké veřejnosti zapsala především jako stálice ve 

vývoji a distribuci užitečných novinek z oblasti zabezpečovacích systémů. Každým naším novým výrobkem 

rozšiřujeme zákazníkům možnosti ochrany jejich majetku a zdraví,“ říká Dalibor Dědek, ředitel holdingu 

JABLOTRON. 

Nová GSM kamera EYE-02 je určena k instalaci přímo koncovým uživatelem, čímž se také liší od obvyklého 

sortimentu JABLOTRONu. Zprovoznění je podobně jednoduché jako u mobilního telefonu – vložit SIM kartu, 

vložit baterii a začít používat.  

Instalací zařízení však zákazník získá mnohem víc než jen GSM kameru – EYE-02 je jednoduché a přitom 

komplexní zabezpečovací zařízení, které má zabudovánu řadu integrovaných detektorů: infračervenou detekci 

pohybu, detekci zvuku a tříštění skla, analýzu změny či pohybu ve snímaném obraze, snímač otřesů a změny 

polohy kamery. Kamera je navíc kompatibilní s celým sortimentem profesionálních bezdrátových detektorů 

řady JABLOTRON OASiS. Jednoduchost obsluhy pro běžného uživatele zajišťuje vysoce sofistikovaný software 

výkonného signálového procesoru, technicky zdatný uživatel má ale možnost si kameru dále konfigurovat 

přesně dle svých požadavků. 

„Jedná se vlastně o ALL-IN-ONE řešení, které v mnoha případech nahradí profesionální kamerový a 

zabezpečovací systém za zlomek ceny. Hlavně si ho uživatel nainstaluje sám, jednoduše, během pár minut, 

právě v ten den, kdy dojde k přesvědčení, že potřebuje ochránit svůj dům, garáž nebo chatu,“ říká Jiří Meloun, 

ředitel společnosti JABLOCOM. 

Kamera sleduje prostor a v okamžiku narušení pošle zprávu ve formě SMS, MMS, zavolání nebo e-mailu. 

Jednoduchost ovládání demonstruje pět základních přednastavených profilů střežení – pro použití 

v domácnosti, ve venkovním prostředí, ke střežení obchodů a skladů nebo k hlídání malých dětí či naopak 

starších a nemohoucích osob. Kameru můžete použít všude, kde je GSM pokrytí (kde funguje váš mobil) a 

v extrémních případech i bez napojení na elektrickou síť (funguje ze záložní baterie). Pomocí obrázků budete 

ihned a kdekoliv informováni o dění ve střeženém prostoru. Kamera zaznamenává obrázky a video na 

paměťovou SD kartu, kde můžete archivovat i několik měsíců záznamů. Samozřejmostí je velmi snadné a 

uživatelsky pohodlné ovládání kamery a procházení archivu záznamů pomocí speciálního PC softwaru, 

specialitou je naopak přístup k záznamům v kameře pomocí JABLOCOM www serveru ze kteréhokoliv 

počítače připojeného na internet. 

V oblasti distribuce chce JABLOCOM využít úspěšnou spolupráci s mobilními operátory celého světa – podařilo 

se uskutečnit řadu projektů s unikátními tarify a širokou mediální podporou přímo pro GSM stolní telefony 

JABLOCOM. Mezi nejúspěšnější patří spolupráce se skupinou Vodafone, ale i s dalšími: Telefónica O2, Orange, 
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T-Mobile, TeliaSonera atd. Jablocom v tomto směru reaguje na nový trend, kdy se operátoři vzhledem k 

saturaci trhu mobilních telefonů orientují na prodej dalších SIM prostřednictvím prodeje nových typů GSM 

zařízení a rozšířených způsobů využití GSM služeb. Výrazným segmentem prodeje samozřejmě bude prodej 

kamery do běžné distribuční sítě.  

Výhradním distributorem kamery pro ČR bude společnost JABLOTRON ALARMS, a.s.  

Doporučená koncová cena je 8 449 Kč vč. DPH. 

 

 

O společnostech: 

JABLOCOM s.r.o. vznikl v roce 2005 jako dceřiná společnost JABLOTRONu. Důvodem byl zejména obrovský 

komerční úspěch prvního modelu GSM stolního telefonu a výrazná odlišnost předmětu podnikání se specializací 

na komunikační technologie. JABLOCOM se orientuje na spolupráci s mobilními operátory celého světa a nabízí 

jim nové a unikátní výrobky pro rozšíření jejich portfolia a vyšší intenzitu využití GSM služeb. 

JABLOTRON ALARMS a.s. se v roce 2008 odštěpil ze společnosti JABLOTRON, s.r.o., která vznikla v roce 1990. 

JABLOTRON ALARMS a.s. vyvíjí, vyrábí a prodává alarmy do více než sedmdesáti zemí světa. Domovní alarm 

OASiS je nejprodávanějším zabezpečovacím systémem v České republice. Na úspěších JABLOTRONu se podílí 

široká síť firem montujících zabezpečovací systémy, se kterou JABLOTRON spolupracuje od svého vzniku.  
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