
Algemene informatie

Huisautomatisering is een stuk eenvoudiger geworden. 
Deze eenvoudig te gebruiken Smart Outdoor IP-camera kan 
gemakkelijk worden aangesloten op uw bestaande Wi-Fi-
netwerk om de buitenruimtes van uw huis te bewaken en 
ieder geluid of iedere beweging te registreren. 

Full HD-resolutie
De camera neemt op in Full HD-resolutie (1920x1080 pixels) 
voor compleet heldere beelden. Daarnaast is de camera 's 
nachts net zo krachtig: de nachtzichtmodus heeft een bereik 
van 15 meter. 

Waterbestendig
Deze IP-camera, volledig opgenomen in een zeer robuuste 
waterbestendige behuizing, heeft een royaal intern 
geheugen van 16 GB. 

Kristalhelder
De camera registreert Full HD-video’s en beelden van 
1920x1080 pixels door middel van de 1/3-inch MOS-sensor 
voor een kristalheldere resolutie en wordt geactiveerd 
wanneer geluiden of bewegingen worden gedetecteerd. 

Tweerichtingscommunicatie
Communiceren via de camera is mogelijk, aangezien 
spreken en luisteren in twee richtingen is ingeschakeld - dat 
wil zeggen dat hij net als een telefoon kan worden gebruikt 
wanneer mensen binnen bereik zijn.

Eenvoudige installatie
Bij de eenheid wordt een camerabevestiging geleverd en de 
snelle startgids zorgt ervoor dat het monteren in een 
handomdraai is gebeurd.

Over Nedis® SmartLife
Ontdek een breed en continu groeiend assortiment 
producten, zoals gloeilampen, schakelaars, contactdozen, 
sensoren en camera’s, die allemaal kunnen worden bediend 
met een eenvoudig te gebruiken en intuïtieve app. 

Verkoopinformatie

Ordercode: WIFICO20CWT
Productomschrijving: Wi-Fi smart IP-camera | 

Draaien/Kantelen | Full-HD 1080p | 
Buiten | Waterbestendig

Verpakking: Giftbox with eurolock
Merknaam: Nedis

Aantal LxBxH (mm) Gewicht

1 98x195x94 434 gr.
20 410x230x475 9900 gr.
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Of u nu op zoek bent naar één slimme gloeilamp of 
contactdoos, of uw hele woning wilt automatiseren, ontdek 
hoe toegankelijk smart technologie tegenwoordig is.

Features

• Smart Outdoor IP-camera - biedt een eenvoudig te 
installeren, draadloos aangesloten veiligheidssysteem voor 
de buitenkant van een huis.
• HD-resolutie - voor kristalheldere beelden
• Eenvoudig aan te sluiten direct op uw Wi-Fi-netwerk - 
geen aparte hub vereist
• Geleverd met een camerabevestiging 
• Volledig ondersteund door alle andere producten in het 
Nedis® SmartLife-assortiment.

Specificaties

Lens: 2.8 mm
LED: 1
Beeld-chip: 1/3" CMOS
Bedrijfstemperatuur: -20 - 50 °C
Max. radiozendvermogen: 18.5 dBm
Versterking antenne: 3 dBi
Frequentiebereik: 2400 - 2483.5 MHz
Nachtzicht: 15 m
Kijkhoek: 110 °
Megapixels: 2 MPixel
Accessoires: Camerabevestiging
Accessoires: AC-Adapter EU-Stekker
App beschikbaar voor: Android™ & iOS
Geschikt voor: Nedis® SmartLife
Ingangsspanning: 12 VDC
Max. resolutie: 1080P
Materiaal: Kunststof
Kleur: Wit
IP-classificatie: IP65
Draadloze technologie: Wi-Fi
Interface: DC
Type stekker: Euro / Type C (CEE 7/16)
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Kenmerk: 2-Wegs Audio
Kenmerk: Nachtzicht
Kenmerk: Bewegingssensor
Kenmerk: Pan/Tilt/Zoom
Type opslag: Internal 16GB

Inhoud verpakking

IP camera
Power adapter
Camera mount
Adhesive pad
Quick start guide
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