SmartLife Camera voor Binnen | Wi-Fi | Full HD 1080p | Kiep
en kantel | Cloud / MicroSD | Met bewegingssensor |
Nachtzicht | Android™ & iOS | Grijs / Wit
General information

Deze eenvoudig te gebruiken slimme indoor IP-camera
kan gemakkelijk worden aangesloten op je bestaande WiFinetwerk, om je dierbaren in huis te bewaken en alle
geluiden en bewegingen te registreren.
Continu, geprogrammeerd of door beweging of geluid
geactiveerd opnemen mogelijk.
Bevestig de camera eenvoudig aan de muur, plafond of
een plank met het meegeleverde bevestigingsmateriaal.
Bestuur de camera middels de gratis bijbehorende
smartphone app of laat middels de bewegingssensor van
de camera, de camera automatisch bewegingen volgen en
mis daardoor niets meer.
Het vriendelijke ontwerp maakt hem een welkome
aanvulling in elke ruimte, de IR LED biedt tot een afstand
van 10 meter nachtzicht waarbij geen zichtbaar licht nodig
is.
De geïntegreerde klimaatsensor toont je in de app zowel
de temperatuur als de luchtvochtigheid in de ruimte.
Kijk, luister en praat live met iedereen voor de camera, of

Sales information
Order code:

WIFICI30CGY

Product

SmartLife Camera voor Binnen | Wi-Fi | Full

description:

HD 1080p | Kiep en kantel | Cloud /

kijk op de microSD-kaart (net meegeleverd) of in de cloud

MicroSD | Met bewegingssensor |

(abonnement noodzakelijk) opgeslagen opnames terug.

Nachtzicht | Android™ & iOS | Grijs / Wit

Als bewegingsdetectie wordt uitgeschakeld, kunnen

Packaging:

Giftbox with eurolock

mensen je toch een push-bericht sturen om je aandacht te

Brand name:

Nedis

trekken, door simpelweg op de knop aan de voorkant van
de camera te drukken.
Over Nedis® SmartLife
Ontdek een breed en steeds groeiend assortiment
producten, zoals gloeilampen, schakelaars, contactdozen,
sensoren en camera’s - die allemaal met een eenvoudig te
gebruiken en intuïtieve app kunnen worden bediend
Of u nu op zoek bent naar één slimme lamp of
contactdoos, of uw hele woning wilt automatiseren,

Quantity

LxWxH (mm)

Weight

ontdek hoe toegankelijk slimme technologie tegenwoordig

1

115 mm

100 mm

245 mm

473 g

is.

5

255 mm

120 mm

565 mm

2640 g

20

530 mm

255 mm

585 mm

11580 g

Features

• Full HD-beeldkwaliteit voor het bekijken en opnemen

van ieder detail
• Automatisch volgen van bewegingen, zodat je nooit
meer iets mist
• Fysieke knop op de camera om een push-bericht naar je
telefoon te sturen
• Klimaatsensor voor bewaken van de temperatuur en de
luchtvochtigheid in de ruimte
• Opnemen op microSD-kaart van max. 128 GB (niet
meegeleverd) of in de cloud (abonnement nodig)
• Bewegings- en geluiddetectie, beide met instelbare
gevoeligheid
• Nachtzicht tot 10 m met infrarood-LED
• Geïntegreerde slaapliedjes - zet deze functie aan in de
app, kies het favoriete slaapliedje van je kind en laat ze
rustig in slaap vallen
• Ingebouwde microfoon en speakers voor 2wegscommunicatie - uitermate geschikt om te gebruiken
als baby monitor
• Meegeleverde sillicone hoes - de meegeleverde sillicone
hoes met twee oortjes bovenop laat de camera op een kat
lijken en minder eng voor op de kinderkamer

Specifications
Kleur:

Wit / Grijs

Ingebouwde microfoon:

Ja

Materiaal:

Kunststof / Siliconen

App beschikbaar voor:

Android™ & iOS

Functionaliteit voor cloud

Ja

opslag:
Geïntegreerde

Ja

luidsprekers:
Geschikt voor:

Nedis® SmartLife

LED:

1

Accessoires:

Camerabevestiging / AC-Adapter
EU-Stekker / USB-Kabel /
Klimaatsensor

Type opslag:

MicroSD / Cloud

Draadloze technologie:

Wi-Fi

Maximale antenne

3 dBi

versterking:
Bedrijfstemperatuur:

-20 - 50 °C

Maximale resolutie:

Full HD 1080p

Megapixels:

2 MPixel

Nachtzicht:

10 m

Met bewegingssensor:

Ja

Maximale stroomverbruik: 5 W
Stroomkabel zijde B:

USB Micro-B Male

Stroomkabel zijde A:

USB-A Male

Beeld Chip:

1/2.9” CMOS

Lens:

3.6 mm

Gewicht:

250 g

Kijkhoek:

105 °

Hoogte:

135 mm

Lengte stroomkabel:

1.5 m

Diepte:

83 mm

Breedte:

84 mm

Zendfrequentie:

2412 - 2472 MHz

Type stroombron:

Netvoeding

Stekkertype:

Type C (CEE 7/16

Kiep en kantel:

Ja

Ingangsvoltage:

5,0 V DC

Aangestuurd door:

App

Ingangsstroom:

1A

Maximaal zendvermogen: 18.5 dBi

Package contents

IP-camera
Silicone hoes
USB-kabel
Voedingsadapter (EU)
Camerasteun
Snelstartgids

