
Kamera zewnętrzna EZVIZ C3WN 1080P Wi-
Fi
Indeks: 27123 Producent: EZVIZ Kod producenta: CS-CV310-A0-1C2WFR

Cena: 243.60 zł

Opis

Kamera monitorująca IP C3WN FULL HD WiFi IP66 EZVIZ

Zewnętrzna kamera C3WN EZVIZ dzięki podwójnym antenom dba o Twoją nieruchomość, jednocześnie pozostając w
kontakcie z Tobą. . Ulepszone połączenie. Dzięki podwójnej antenie C3WN sygnał pokonuje przeszkody i nie ulega
zakłóceniom pozostając on-line. Jest dobrze wyposażona, aby utrzymać stały i niezawodny sygnał dalekiego zasięgu.
Dzięki wbudowanemu mikrofonowi z redukcją szumów kamery C3WN pozwolą usłyszeć, co się dzieje na terenie Twojej
posesji w wysokiej jakości dźwięku. Używaj smartfona aby słuchać, gdziekolwiek jesteś. Wyposażona jest w czujnik
noktowizyjny, który może wykrywać obiekty z odległości nawet 30 metrów i wyraźnie odtwarzać je na nagranym wideo.
Kamera C3WN, widzi w ciemności, używając mocnych diod LED na podczerwień. Stopień ochrony IP66 oznacza, że
kamera jest wystarczająco niezawodna i wytrzymała aby poradzić sobie w każdą pogodę - słońce, deszcz lub śnieg -
niezachwianie chroniąc to, co najważniejsze. Zapisz swoje nagrania dzięki elastycznym i bezpiecznym rozwiązaniom.
Kamera C3WN ma wbudowane gniazdo kart MicroSD, które może przechowywać do 256 GB nagranego materiału.
Możesz także zapisać swoje nagrania na dysku w rejestratorze z zestawu (od 1 do 8 TB - * dysk twardy nie jest częścią
zestawu – do kupienia osobno). Dzięki darmowej aplikacji kontroluj swoją posesję z każdego miejsca na świecie. Podłącz
zestaw do monitora lub TV i stwórz własne centrum monitoringu domowego lub w firmie. Jeśli uważasz, że masz słaby
zasięg WiFi możesz kamery podłączyć przewodem LAN do własnego routera. Unikniesz wtedy zakłóceń bądź braku
zasięgu sieci.

Połączenie Wi-Fi
Rozdzielczość obrazu kamery (w pikselach) 1920 x 1080
Pobór (w W) 6
Typ czujnika 1/4" CMOS
Wbudowany mikrofon Tak
Odsłuchiwanie zdalne Tak, tylko odsłuchanie
Kąt widzenia (w °) 81
Widzenie w nocy Tak
Hermetyczność IP66
Z napędem Nie
Zasilanie Sieciowe
Podgląd przez internet Tak
Tryb nagrywania Na czujnik obecności
Tryb dzienny kamery 100
Widzenie w nocy (w m) 30
Ilość diod 2
Zasięg odbiornika na otwartej przestrzeni 100
Konfiguracja przez internet Tak
Nośnik pamięci Na karcie mikro SD niezawartej w zestawie
Materiał wykonania Plastik



EAN 6970443217133

Kod producenta ezc3wn

Producent Ezviz

Model C3WN

Stan Nowy

Wysokość (w cm) 7.2
Szerokość (w cm) 25.2
Głębokość (w cm) 7.2
Długość przewodu (w m) 1.5
Kolor Biały
Ciężar kamery (w kg) 0.288
Opis marketingowy Zewnętrzna kamera C3WN EZVIZ dzięki podwójnym antenom dba o Twoją nieruchomość,
jednocześnie pozostając w kontakcie z Tobą. . Ulepszone połączenie. Dzięki podwójnej antenie C3WN sygnał
pokonuje przeszkody i nie ulega zakłóceniom pozostając on-line. Jest dobrze wyposażona, aby utrzymać stały i
niezawodny sygnał dalekiego zasięgu. Dzięki wbudowanemu mikrofonowi z redukcją szumów kamery C3WN pozwolą
usłyszeć, co się dzieje na terenie Twojej posesji w wysokiej jakości dźwięku. Używaj smartfona aby słuchać,
gdziekolwiek jesteś. Wyposażona jest w czujnik noktowizyjny, który może wykrywać obiekty z odległości nawet 30
metrów i wyraźnie odtwarzać je na nagranym wideo. Kamera C3WN, widzi w ciemności, używając mocnych diod LED
na podczerwień. Stopień ochrony IP66 oznacza, że kamera jest wystarczająco niezawodna i wytrzymała aby poradzić
sobie w każdą pogodę - słońce, deszcz lub śnieg - niezachwianie chroniąc to, co najważniejsze. Zapisz swoje nagrania
dzięki elastycznym i bezpiecznym rozwiązaniom. Kamera C3WN ma wbudowane gniazdo kart MicroSD, które może
przechowywać do 256 GB nagranego materiału. Możesz także zapisać swoje nagrania na dysku w rejestratorze z
zestawu (od 1 do 8 TB - * dysk twardy nie jest częścią zestawu – do kupienia osobno). Dzięki darmowej aplikacji
kontroluj swoją posesję z każdego miejsca na świecie. Podłącz zestaw do monitora lub TV i stwórz własne centrum
monitoringu domowego lub w firmie. Jeśli uważasz, że masz słaby zasięg WiFi możesz kamery podłączyć przewodem
LAN do własnego routera. Unikniesz wtedy zakłóceń bądź braku zasięgu sieci.
Gwarancja (w latach) 2

Parametry

Zdjęcia
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