C3A

Binnen buiten
Wi-Fi-batterijcamera

EZVIZ C3A IS EEN FULL HD 100%
DRAADLOZE WIFI-BATTERIJ
CAMERA VOOR BINNEN EN
BUITEN.

De slimme EZVIZ C3A-beveiligingscamera heeft
een wiﬁ-module voor draadloos gebruik en kan
dus overal worden geplaatst. De camera is
geschikt voor binnen en buiten en kan door het
weerbestendige en robuuste ontwerp in elk
jaargetijde worden gebruikt. De C3A is voorzien
van een sleuf voor een SD-kaart van maximaal
128 GB voor de opslag van video. Met het EZVIZ
W2D-basisstation kunt u zes C3A-camera's tegelijk besturen en wordt de accuduur van de C3A
effectief verlengd tot 9 maanden.

HIGHLIGHTS

OVER EZVIZ
Met EZVIZ kan je je leven appen.
Je bent via je handpalm visueel
met je thuis of je werk verbonden. Welkom in de smart home
en smart business!

Volledig draadloos
interne accu en netwerkverbinding
via wiﬁ.

IP65-classiﬁcatie
water- en stofdicht ontwerp voor alle
weersomstandigheden.

Grotere oplaadbare accu
5500 mAh oplaadbare lithium-accu,
werkt 3-9 maanden op één lading.

Microfoon en luidspreker
tweeweg audio

Intelligente interne PIR-sensor
detecteer alleen bewegingen van
mensen en dieren en voorkom valse
alarmen.

Twee manieren om uw opnamen op
te slaan
SD-kaart en opslag in de cloud
(binnenkort beschikbaar).

Een breder beeld
dankzij de grote kijkhoek van 126°
kunt u alle hoeken van uw kamer of
tuin zien.

Allesomvattende EZVIZ-app
met de EZVIZ-app hebt u altijd en
overal toegang tot uw camera's.

7,5 m nachtzicht
zie alles wat er gebeurt, zelfs in het
donkr.

Eenvoudige bevestiging
inclusief alle benodigde accessoires.

KENMERKEN
VOLLEDIG DRAADLOZE OPLOSSING

De C3A is een draadloze, standalone beveiligingscamera met een accu. Door het ontbreken van kabels kunt u
deze binnen- en buitencamera overal plaatsen.

GROTERE OPLAADBARE ACCU

5500 mAh oplaadbare lithium-accu. Een volledig opgeladen C3A-camera werkt tot 3 maanden waardoor de
downtime van de camera tot een minimum wordt
beperkt. Als u het EZVIZ W2D-basisstation gebruikt,
wordt de accuduur van de C3A effectief verlengd tot 9
maanden. (Bij normale temperaturen en activatie van 5
minuten per dag)

TWEE MANIEREN OM TE BEVESTIGEN

U kunt de EZVIZ C3A-camera op twee manieren bevestigen. Gebruik de meegeleverde basis of gebruik een
beugel. (De beugel is een extra accessoire dat afzonderlijk moet worden aangeschaft.)

INTELLIGENTE INTERNE PIR-SENSOR

De instelbare PIR-sensor kan bewegingen detecteren
en realtime meldingen versturen via de EZVIZ-app.

EEN BREDER BEELD

De C3A heeft een kijkhoek van 126°. Hierdoor kunt u
alle hoeken van uw kamer of tuin zien en controleren of
alles in orde is.

KENMERKEN
ZIE ALLES WAT ER GEBEURT, ZELFS IN HET DONKER

Zelfs als het echt donker is, ziet u wat er gebeurt. Wanneer
het donker wordt, schakelt de camera automatisch over
naar nachtzicht. Het bereik bedraagt 7,5 meter. Zo kunt u
kijken of uw baby slaapt zonder hem te storen of kunt u 's
nachts uw winkel of kantoor controleren.

WATER- EN STOFDICHT ONTWERP VOOR ALLE WEERSOMSTANDIGHEDEN

De C3A is IP65-geclassiﬁceerd. Dit betekent dat de camera
water- en stofdicht is en te gebruiken is in de meest extreme
omstandigheden of temperaturen, van -25°C tot 45°C.

TWEEWEG AUDIO

Dankzij de ingebouwde tweeweg audio kunt u niet alleen
observeren, maar ook communiceren. Open de EZVIZ-app,
start de communicatie en bepaal of u een indringer wilt wegjagen of iets wilt zeggen tegen de bezoeker aan de deur.

TWEE MANIEREN OM UW OPNAMEN OP TE SLAAN

De EZVIZ C3A ondersteunt een MicroSD-kaart van maximaal
128 GB. Elke C3A is een onafhankelijke unit voor de opname
en opslag van video. We werken aan een plan voor optionele
cloudopslag zodat al uw opnamen veilig worden bewaard.
.

ALLESOMVATTENDE EZVIZ-APP

Met de gebruiksvriendelijke EZVIZ-app voor iOS en Android
kunt u tot vier live videostreams tegelijk bekijken. Als u
verbinding wilt maken met andere EZVIZ-beveiligingsapparaten, zoals camera's, sensoren of recorders, voegt u ze toe
in dezelfde app en gebruikt u ze vanuit deze app. Dankzij de
duidelijke interface kunt u in slechts enkele klikken gemakkelijk al uw camera's vinden, instellingen wijzigen en zien wat
er gebeurt.

SPECIFICATIES
ALGEMEEN

CAMERA
Beeldsensor

1/4” 2-Megapixel sensor

Lens

2.2mm @ F2.4 /Diagonaal FOV: 126°

Nachtzicht

7.5m

Gebruiksomgeving

-20°C ~ 45°C, luchtvochtigheid 95% of minder (niet-condenserend)

Beschermingsgraad

IP65-classiﬁcatie

Lokale opslag

sleuf voor MicroSD-kaart minimaal 8 GB, maximaal 128 GB Aanbeveling
voor compatibiliteitsklasse 10 of hoger (SD-kaart is alleen voor
video-opslag van camera's met 1080p resolutie, een opname van 24
uur is ongeveer 21 GB groot)

Ingebouwde accu

5500 mAh oplaadbare li-ion-accu

Input stroomvoorziening

AC 100V—240V〜50/60Hz

Output

DC 5V/1.5A

Lengte stroomkabel

1.5m

Type interface output
stroomkabel

Micro-B

Stroomverbruik wiﬁ
tijdens stand-by

≤ 8mW

VIDEOPARAMETERS
Compressie

Standard Smart H.264

Max. resolutie

1920 × 1080, FHD

Framerate

50Hz @ 25fps, 60Hz @ 30fps
Adaptief framerate voor netwerkoverdracht

Algemene functie

3D DNR, DWDR, BLC

AUDIOPARAMETERS
Audio-input

ingebouwde omnidirectionele microfoon

Audio-output

ingebouwde luidspreker

Audiokwaliteit

ruis- en echo-onderdrukking

NETWERK
Draadloos

ingebouwde 2,4 GHz wiﬁ en 868 MHz
radiofrequentie

Netwerkconﬁguratie

AP mode

GEBEURTENISSEN
Sensor

PIR-bewegingssensor

Alarm

Customized Alert Area

Mechanisme

de camera ontwaakt wanneer de PIR-sensor of de functie voor live beeld of
afspelen wordt geactiveerd.

Inhoud van de doos?
1x EZVIZ C3A-camera
1x accu
1x metalen plaat
1x schroevenset
1x netwerkkabel
2x stroomadapter
1x snelstartgids

