Wi-Fi Smart Videodeurbel | Bediening via App | microSD-Sleuf
| HD 720p
Algemene informatie
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 HD-camera (720p) heeft een kijkhoek van 130° 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.

Verkoopinformatie

De draadloze videodeurbel is eenvoudig te monteren

Ordercode:

doordat je de draden van de bestaande deurbel kunt

Productomschrijving:

gebruiken. Zorg wel dat de bedrade gong er tussenuit
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gehaald wordt en de voeding (i.c.m. de vaak lange dunne
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draden) krachtig genoeg is om de deurbel te voeden. Soms

Verpakking:

Giftbox with eurolock

kan het nodig zijn deze te vervangen voor een voeding van

Merknaam:

Nedis

12V of hoger.
Inclusief hoekbeugel om de deurbel in de optimale positie te
bevestigen.
Breid deze videodeurbel uit met onze Nedis® deurbelontvanger (WIFICDPC10BK) om ook de bel te horen als je
smartphone uit staat.

Aantal

LxBxH (mm)

Gewicht

1

142x98x70

198 gr.

40

300x415x360

8470 gr.

Features
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• Stuurt pushberichten naar je smartphone als er iemand de
voordeur nadert (bewegingsdetectie) of aanbelt
• Bewegingsdetectie kan ook worden uitgezet (bijv. als de
voordeur direct aan de straat grenst)
• 2-zijdige communicatie om met je bezoeker te spreken,
waar je zelf ook bent
• HD-opnames (720p) en digitaal inzoomen op je
smartphone voor een gedetailleerd beeld
• Werkt op 8 - 24 V AC - gebruik de bedrading van je
bestaande, bedrade deurbel (leeftijd en lengte van de
bedrading kan resulteren in stroomverlies)
• Opnames worden opgeslagen op een microSD-kaart tot
128 GB (niet inbegrepen) - kijk terug wat er is gebeurd
• Incl. hoekbeugel voor een optimale kijkhoek
• 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

Specificaties
Nachtzicht:

5m

Kijkhoek:

130 °

Beeld-chip:

1/4" CMOS

Bedrijfstemperatuur:

-20 - 50 °C

Megapixels:

1 MPixel

Versterking antenne:

0 dBi

Max. radiozendvermogen:

18 dBm

Frequentiebereik:

2400 - 2484 MHz

App beschikbaar voor:

Android™ & iOS

Geschikt voor:

Nedis® SmartLife

Ingangsspanning:

8 - 24 VAC 50 Hz

Max. resolutie:

1280x720

Kleur:

Grijs

IP-classificatie:

IP53

Draadloze technologie:

Wi-Fi

Draadloze technologie:

433 MHz

Kenmerk:

2-Wegs Audio

Kenmerk:

Nachtzicht

Kenmerk:

Bewegingssensor

Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het product kan afwijken van wat er getoond wordt. De leverancier kan niet verantwoordelijk, noch
aansprakelijk worden gehouden voor de informatie in dit document. Dit document is gegenereerd op 28/06/2020 14:06:09
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Inhoud verpakking
Videodeurbel
Muurbeugel
Hoekbeugel (om kijkhoek te optimaliseren)
Bevestigingsmaterialen
Snelstartgids

Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het product kan afwijken van wat er getoond wordt. De leverancier kan niet verantwoordelijk, noch
aansprakelijk worden gehouden voor de informatie in dit document. Dit document is gegenereerd op 28/06/2020 14:06:09
Page: 3 of 3

