SmartLife Videodeurbel | Wi-Fi | Batterij Gevoed | Android™
& iOS | Full HD 1080p | Cloud / MicroSD | IP54 | Met
bewegingssensor | Nachtzicht | Grijs / Zwart
General information

Met deze Nedis® SmartLife videodeurbel weet je altijd dat
er iemand aan de deur staat, waar je zelf ook bent. Zodra
je bezoek aanbelt of, dankzij bewegingsdetectie, zelfs
maar de voordeur nadert, ontvang je een pushbericht op
je smartphone. Je kunt vervolgens een videogesprek
starten. Vraag bijvoorbeeld de koerier het pakketje bij de
buren af te leveren of meld die verkoper dat je geen
interesse hebt - en dat alles zonder de deur te openen.
Gezien je van waar ook ter wereld kunt reageren als je
smartphone internetverbinding heeft, vergroot deze
videodeurbel tevens je woonveiligheid, omdat het lijkt of
je thuis bent.
De Full HD-camera (1080p) heeft een kijkhoek van 180°
en ondersteunt nachtzicht, waardoor je 24 uur per dag
duidelijk kunt zien wie er aan de deur staat.
En maak je geen zorgen als je geen tijd hebt om open te
doen. De beelden worden op een microSD-kaart
opgeslagen, zodat je ze altijd kunt terugkijken.
Deze draadloze videodeurbel is eenvoudig te installeren

Sales information
Order code:

WIFICDP20GY

Product

SmartLife Videodeurbel | Wi-Fi | Batterij

description:

Gevoed | Android™ & iOS | Full HD 1080p |

met enkel een Wi-Fi verbinding. Breid deze videodeurbel

Cloud / MicroSD | IP54 | Met

uit met onze Nedis® deurbel-ontvanger (WIFICDPC10BK)
om ook de bel te horen als je smartphone uit staat.

bewegingssensor | Nachtzicht | Grijs / Zwart
Packaging:

Giftbox with eurolock

Brand name:

Nedis

Features

• Stuurt pushberichten naar je smartphone als er iemand
de voordeur nadert (bewegingsdetectie) of aanbelt
• Werkt op batterijen en is dus een 100% draadloze
videodeurbel

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

• Bewegingsdetectie kan ook worden uitgezet (bijv. als de

1

105 mm

100 mm

165 mm

364 g

voordeur direct aan de straat grenst)

10

335 mm

115 mm

500 mm

3960 g

• 2-zijdige communicatie om met je bezoeker te spreken,

20

355 mm

265 mm

510 mm

8530 g

waar je zelf ook bent
• Full HD-opnames (1080p) en digitaal inzoomen op je
smartphone voor een gedetailleerd beeld
• Opnames worden opgeslagen op een microSD-kaart tot
128 GB (niet inbegrepen) - kijk terug wat er is gebeurd
• Geïntegreerd in de Nedis® SmartLife-app

• Uit te breiden met de draadloze deurbelontvanger
(WIFICDPC10BK - niet inbegrepen), zodat je de deurbel
hoort als je zelf thuis bent, ongeacht waar je telefoon ligt

Specifications
Apparaat stroominput:

Micro-USB

Type stroombron:

Batterij Gevoed

Stroomkabel zijde B:

Micro-USB

Stroomkabel zijde A:

USB

Kleur:

Grijs

Materiaal:

Kunststof

App beschikbaar voor:

Android™ & iOS

Functionaliteit voor cloud opslag:

Ja

Nachtzicht:

5m

Geschikt voor:

Nedis® SmartLife

LED:

1

Type opslag:

MicroSD / Cloud

Draadloze technologie:

Wi-Fi

Maximale antenne versterking:

2 dBi

Lengte stroomkabel:

1.50 m

Maximale resolutie:

Full HD 1080p

Met bewegingssensor:

Ja

Accessoires:

Installatiemateriaal

Ingangsvoltage:

5 VDC

Vereiste batterijen (meegeleverd):

2x 18650

Beeld Chip:

1/2.9” CMOS

Zendfrequentie:

2412 - 2472 MHz

Maximale stroomverbruik:

2W

Batterij capaciteit:

5200 mAh

Gewicht:

172 g

Breedte:

50 mm

Hoogte:

141 mm

IP-codering:

IP54

Diepte:

32 mm

Kijkhoek:

180 °

Lens:

1.4 mm

Aantal melodieën:

1 Melodie

Aangestuurd door:

App

Bedrijfstemperatuurbereik:

-20 - 50 °C

Ingangsstroom:

1A

Maximaal zendvermogen:

13 dBi

Maximale levensduur batterij:

4 months

Package contents

Videodeurbel
Muurbeugel
USB kabel
Bevestigingsmaterialen
Snelstartgids

