
C8C

Doorbreek de zichtgrenzen.
De C8C is de eerste wifi draai-/kantelcamera van EZVIZ voor buiten, 
een enorme doorbraak die een prachtig ontwerp combineert met uitgebreide 
functionaliteiten. Deze camera legt meer details vast dan normale buitencamera's 
en verzekert daarmee een betrouwbare bescherming rondom het huis

Draai-/kantelcamera voor buiten

Nachtzicht 
in kleur

H.265-v
ideotechnologie

Ondersteunt opslag 
op micro-SD-kaart 
(maximaal 256 GB)

EZVIZ 
CloudPlay-opslag

Ondersteunt 
2,4 GHz wifi

1080p Door AI aangedreven 
persoonsdetectie

Vastleggen van audio

Gemotoriseerde draai 
en kantelfunctie voor 
visuele dekking over 360°

Actieve defensie IP65 stof- en 
waterbescherming



Deze camera legt video en foto's vast met 1080p 
high definition en neemt ieder moment scherp 
en duidelijk op.

Zie alles duidelijk gedetailleerd.

Uw omgeving wordt gedekt met deze draai-/kanetelcamera voor buiten. 
De C8C biedt u een makkelijk overzicht van alles om u heen, met een horizontale 
rotatie van 352° en een verticale rotatie van 95°. En de EZVIZ-app zet alles direct 
op uw smartphone of mobiele apparaat. 

Een betere dag begint met beter zicht.
352° horizontaal zicht

95° verticaal zicht



De camera wordt geleverd met twee spotlampen voor actieve bescherming, 
die u handmatig via de app kunt laten flitsen of die u kunt instellen om te 
flitsen wanneer passerende mensen worden gedetecteerd.

Stroboscooplamp voor verbeterde bescherming.

Slimmer dan ooit! Het ingebedde AI-algoritme detecteert de beweging 
van menselijke vormen op intelligente wijze in real time, als een 
upgrade van eenvoudige bewegingsdetectie. Wanneer mensen 
uw aangepaste detectiegebied betreden, wordt u onmiddellijk 
gewaarschuwd. 

Door AI aangedreven persoonsdetectie.



Uw nachtzicht is nu verlicht en levendig in kleur dankzij twee 
ingebouwde spots en professionele optische lenzen.

Als u geen extra verlichting nodig hebt, schakel dan de camera 
om naar zwart-wit nachtzicht via de EZVIZ-app en zie nog 
steeds 30 meter (100 voet) ver.

De C8C schakelt in deze modus automatisch om van bewaking in 
zwart-wit naar bewaking in kleur en schakelt de spotlampen in wanneer 
er menselijke beweging wordt gedetecteerd. De alarmvideo wordt 
opgenomen in kleur, zodat u alle benodigde details krijgt. Nou, 
dat is behoorlijk slim! 

Er zijn drie modi voor nachtzicht beschikbaar om te voorzien in alle behoeften.

Nachtzicht in kleur.

Zwart-wit nachtzicht.

Slim nachtzicht.
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Deze camera past een ongekend rond en compact ontwerp toe met een eenvoudige 
zwart-witte behuizing. Deze is stijlvol genoeg om uw leven te verfraaien, maar 
eenvoudig genoeg om er overal goed uit te zien. 

Elegant en duurzaam ontwerp.

De ingebouwde ruisonderdrukkende microfoon neemt duidelijke 
audio op en laat u horen en zien wat er in uw achtertuin gebeurt, 
waar u zich ook maar bevindt.

Hoor wat er gebeurt.

Door het waterdichte ontwerp blijft de camera bovendien werken zonder 
onderbreking door wat voor weer dan ook – wind, regen of sneeuw.



De C8C is voorzien van de geavanceerde H.265 video-
compressietechnologie, waardoor een betere videokwaliteit wordt 
bereikt met slechts de helft van de bandbreedte en de helft van 
de opslagruimte van de vorige videocompressiestandaard (H.264).

H.265-videotechnologie.
Opslag

H.265

H.265

H.264

H.264
Bandbreedte

Verschillende scenario's voor buiten

Tuinen Winkels/straten Boerderijen



Modelparameters Model CS-C8C (1080P) 

Video en audio

Max. resolutie 1920 × 1080

Framesnelheid Max: 30 fps; zelfaanpassend tijdens netwerkuitzending 

Videocompressie Smart H.265/H.264

H.265 Type Main Profile

Bitsnelheid video Ultra-HD; Hi-def; standaard. Aanpasbare bitsnelheid.

Bitsnelheid audio Zelfaanpassend

Max. bitrate 2 Mbps

Opslag

Lokale opslag MicroSD-kaartsleuf (max. 256 GB)

Cloud-opslag EZVIZ-cloud-opslag

Netwerk

Wifi-standard IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n 

Frequentiebereik 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Bandbreedte kanaal Ondersteunt 20 MHz

Beveiliging 64 / 128-bit WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK / WPA2-PSK

Overdrachtssnelheid

Wifi-koppeling

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

AP-koppeling

Protocol Eigen protocol EZVIZ-cloud

Interfaceprotocol Eigen protocol EZVIZ-cloud

Bedraad netwerk RJ45 × 1 (10 M/100 M aanpassende ethernetpoort)

Functie

Slim alarm AI-persoonsdetectie

Aangepast 
waarschuwingsgebied

Ondersteund

Audio Ondersteunt microfoon

Algemene functie Antiflikkering, dual-stream, hartslag, 
wachtwoordbeveiliging, watermerk

Camera

Beeldsensor 1/2,7" progressieve scan CMOS

Minimale belichting 0,5 Lux bij (F1.6, AGC AAN), 0 Lux met IR

Sluitertijd Zelf-aanpassende sluiter
Lens 4 mm bij F1.6; kijkhoek: 87° (horizontaal), 105° (diagonaal) 

6 mm bij F1.6, kijkhoek: 55° (horizontaal), 66° (diagonaal)

Lensbevestiging M12

PT-hoek

DNR

WDR

Draaien: 352°, Kantelen: 95°

3D DNR

Dag en nacht IR-afkapfilter met automatische schakelaar

Digitale WDR

BLC Ondersteund

Zwart-wit nacht  30 m / 100 ft. 



Algemeen

Bedrijfsomstandigheden -30 °C ~ 60 °C (14 °F tot 113 °F), vochtigheid 95 
% of minder (niet-condenserend)

IP-klasse IP65

Afmetingen 158 x 157 x 149 mm (6.22 x 6.18 x 5.87 inch)

Stroomvoorziening DC 12V / 1A

Stroomverbruik MAX. 6 W

Afmetingen verpakking 197 x 185 x 205 mm (7.76 x 7.28 x 8.07 inch)

Gewicht 885 g (31.22 oz)

Nettogewicht 510 g (17.99 oz) 

Modelparameters Model CS-C8C (1080P) 



In de doos:
- C8C camera 

- 1,5 meter lichtnetadapter 

 - schroevenset 

- waterdicht pakket 

- boormal 

- informatie over regelgeving 

- snelstartgids

UL / FCC / CE / WEEE / REACH/ ROHS

Certificeringen:

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/


