
Kamera C6CN PRO H.265, AI
Indeks: 64905 Producent: EZVIZ Kod producenta: CS-C6CN-A0-3H2WF

Cena: 227.43 zł

Opis

Kamera C6CN PRO H.265, AI
Producent: EZVIZ

Właściwości
Opis C6CN H.265 H.265 1080p Inteligentna kamera domowa Podąża za Tobą. Wyposażona w detekcję osób,
Nowa Obrotowa Kamera WiFi C6CN jest kompletną ochroną jakiej potrzebujesz, gdy jesteś poza domem.
Swobodny monitoring całego pomieszczenia. Zbyt wiele miejsc nie jest monitorowanych? Nowa kamera C6CN
jest przystosowana do swobodnego obracania i pochylania, dlatego zapewnia widoczność całego
pomieszczenia w dowolnym czasie i dowolnej lokalizacji przy użyciu telefonu. Alerty informujące o wykryciu
ruchu. Wszyscy chcemy odbierać tylko istotne powiadomienia. Korzystając z zaawansowanego
mikroprocesora, uaktualniona kamera C6CN wykrywa i śledzi sylwetki osób w czasie rzeczywistym.
Technologia True-WDR zapewnia wyraźny obraz. W nowej kamerze C6CN zastosowano opartą na sensorach
technologię True-WDR w celu eliminacji nadmiernej lub niedostatecznej ekspozycji w scenach o wysokim
kontraście i uzyskanie obrazu o stałej jasności od świtu do zmierzchu. Wyraźny obraz przy słabym
oświetleniu. Dzięki zaawansowanemu obiektywowi Starlight najnowsza kamera C6CN umożliwia uzyskanie
wyraźnego obrazu o wysokiej jakości z pełną gamą kolorów* nawet przy słabym oświetleniu, gdy wiele innych
kamer jest przełączanych do trybu monochromatycznego. To niezbędny produkt zapewniający niezawodną
całodobową ochronę nieruchomości. Niższe koszty przechowywania danych i przepustowości łącza. W
kamerze zastosowano zaawansowaną technologię kompresji wideo H.265 zapewniającą lepszą jakość obrazu
przy dwukrotnie mniejszej przepustowości i wymaganej ilości miejsca do przechowywania danych w
porównaniu z poprzednim standardem kompresji wideo H.264. Tryb rozmowy. Skorzystaj z aplikacji EZVIZ na
Twoim smartfonie, aby zadzwonić do domu, kiedy jesteś daleko. Ciesz się możliwością dwustronnej rozmowy
teraz kiedy obydwie strony mogą mówić jak przy normalnym połączeniu telefonicznym. Wiele opcji
przechowywania danych. Dzięki wielu opcjom przechowywania danych można wybrać miejsce zapisu nagrań.
Kamera C6CN może nawet zapisywać dane we wszystkich trzech lokalizacjach w tym samym czasie, aby
zapewnić dostępność kopii zapasowych w przypadku uszkodzenia kamery lub awarii sieci. Łatwe zarządzanie
zabezpieczeniami. Korzystając z aplikacji EZVIZ, można przychwycić, nagrać, zabezpieczyć i udostępnić
nagrania dla Ciebie wartościowe.
Typ kamery PTZ
Rozdzielczość (kamery int.) Full HD 1080p (1920x1080px)
Matryca CMOS 1/3 cala ze skanowaniem progresywnym
Obiektyw 4 mm
Kąt widzenia pionowy 120
Kąt widzenia poziomy 340
Mikrofon Wbudowany
Wbudowane głośniki Tak
Transmisja dwukierunkowa Tak
Tryb nocny (rejestratory) Tak
Detekcja ruchu (rejestratory) Tak



EAN 6971744239732

Kod producenta CS-C6CN-A0-3H2WF

Producent Ezviz

Model C6CN

Stan Nowy

Minimalna czułość 0.5
Minimalne oświetlenie 0
Bezpieczeństwo 64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK
Zarządzanie, monitorowanie, konfiguracja
Protokoły sieciowe Protokół - Opatentowany protokół usługi EZVIZ Cloud Protokół interfejsu - Opatentowany
protokół usługi EZVIZ Cloud
Standardy sieciowe 802.11g
Standardy sieciowe 802.11b
Standardy sieciowe 802.11n
Obsługa systemów mobilnych Android
Obsługa systemów mobilnych iOS
Funkcje specjalne Alarm inteligentny - Inteligentna detekcja osób Dostosowane strefy aktywności Tryb
rozmowy Funkcje ogólne - Anti-Flicker, podwójny strumień, sygnał kontrolny, obraz lustrzany, ochrona
hasłem, znak wodny
Czytnik kart pamięci (tak/nie) Tak
Standard pamięci SD / CF SDXC ( > 32GB)
Standard pamięci SD / CF SDHC (4GB - 32GB)
Standard pamięci SD / CF SD (8MB - 4GB)
Klasa szczelności IP66
Zasilanie 5 V DC / 1 A
Wymagania sprzętowe
Akcesoria w zestawie
Kolor (wyliczeniowy) Biały
Wymiary Wymiary produktu - 88 × 88 × 111,9 mm Wymiary opakowania - 103 × 103 × 186 mm
Waga 255
Pozostałe parametry Warunki otoczenia - Od 10°C do 45°C, wilgotność 95% lub niższa (bez kondendacji)
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