C2C 180
MAAK DRAADLOOS VERBINDING
MET THUIS, MET UW KANTOOR
OF MET UW WINKEL. EN HOUD
CONTACT MET UW FAMILIE EN
HUISDIEREN.
Met de C2C 180 kunt u altijd gerust zijn. De C2C
180 is een Wi-Fi-camera met panoramisch beeld
waarmee u uw huis, uw winkel of uw kantoor in
de gaten kunt houden als u er niet bent. Slaapt de
baby rustig? Maakt de hond het goed? Is uw winkel
of kantoor veilig? Kijk gewoon even via de app op
uw smartphone, waar u ook bent en wanneer u
maar wilt.

HOOGTEPUNTEN
8x

8x

8x

Full HD-resolutie
Kristalheldere beelden en video's

Ingebouwde 2-weg audio
Geïntegreerde microfoon en luidspreker

8x

Kijkhoek van 180°
Bekijk de ruimte vanuit elke hoek

Lokale opslag
Opslag op een SD-kaart of een recorder

OVER EZVIZ

8x

Nachtzicht tot 7,5 meter
Kijk wat er gebeurt, zelfs als het donker is

EZVIZ helpt u om uw leven digitaal te bewaken Vanuit de palm
van uw hand maakt u visueel
verbinding met thuis of met uw
werk. Welkom in het slimme leven, privé en zakelijk!

Eenvoudige installatie
Waar en hoe u het nodig hebt

25 kilo

Dual-band Wi-Fi
Altijd een stabiele, snelle verbinding
8x
25 kilo

2 years

25 kilo

2 years

25 kilo

2 years

8x digitale zoom
Scherp tot in de kleinste
details
>3˚
3 months

1m

>3˚
3 months

8x

3 months

>3˚

/ 2h

KENMERKEN
ALTIJD VERBONDEN. ALTIJD VEILIG
Live streaming in Full HD. Mis geen moment meer. Gebruik
de app wanneer u maar wilt.

DE ALLERNIEUWSTE VIDEO
Met een videoweergave-indeling van 1080p, twee keer zo
veel als de indeling van 720p, kunt u genieten van highdefinition video.

KLEINE LENS, GROOT BEREIK

Met de kijkhoek van 180° hebt u overzicht over de hele
ruimte. U hebt het gevoel alsof u er werkelijk bent.

LUISTEREN EN PRATEN
De C2C 180 beschikt over een geïntegreerde luidspreker
en microfoon. Open de app en luister naar wat er gebeurt,
of praat via de luidspreker in de ruimte wanneer er
een indringer is of wanneer de hond op de bank ligt te
slapen.

ZIEN WAT ER GEBEURT, OOK ALS HET DONKER IS
De camera schakelt automatisch over op nachtzicht als
het donker wordt. U kunt zien of de baby slaapt, zonder
geluid te maken, of 's nachts uw winkel of kantoor
controleren.

DUAL-BAND WI-FI
De C2C 180 zendt via de Wi-Fi 2,4 of 5 GHz band/
frequentie. U kunt dan ook altijd rekenen op een
stabiele, veilige verbinding, omdat u van band kunt

KENMERKEN
TOT OP HET KLEINSTE DETAIL
Dankzij de 8x digitale zoom kunt u op elk detail inzoomen.

ALTIJD UP-TO-DATE
Wanneer beweging wordt gesignaleerd, wordt onmiddellijk
een waarschuwing naar uw mobiele telefoon verzonden, via
een app-melding of een e-mail. U weet wat er gebeurt op het
moment dat het gebeurt.

WAAR U HET NODIG VINDT
Installeer de camera waar het volgens u het beste uitkomt.
Dankzij de magnetische voet en de plaatsingskit kunt u
de C2C 180 letterlijk overal plaatsen, zelfs op de koelkast.

BELANGRIJKE MOMENTEN OPSLAAN EN DELEN
De camera beschikt over een geïntegreerde micro SD-kaart
die 128 GB opslag ondersteunt. Ideaal om een grappige video
van uw peuter te bewaren. U kunt ook foto's en video's opslaan
op de draadloze NVR (netwerkvideorecorder) van EZVIZ.

GEÏNTEGREERDE EZVIZ-OPLOSSING
De C2C 180 maakt via de A1-hub verbinding met alle EZVIZsensoren
(voor huisdieren, sirenes, waterlekkage, deuren en ramen).
All-round veiligheid binnen handbereik.

DE APP DOET AL HET WERK
Met de gebruiksvriendelijke EZVIZ-app kunt u tot
vier live videostreams tegelijk bekijken. U kunt al uw
EZVIZ-beveiligingsapparatuur verbinden met een en dezelfde

SPECIFICATIES
CAMERA

NETWERK

Beeldsensor

1/4” 2MP HD progressieve scan CMOS

Opslag

Ondersteuning voor micro SD-kaart (max.128 GB)

Minimum verlichting

0,02Lux bij (F2,2, AGC AAN) , 0 Lux met IR

Slim alarm

Slimme bewegingsdetectie

Sluiter

Zelfaanpassende sluiter

SmartConfig (Wi-Fi-configuratie met één toets)

Lens

2,8 mm bij F2,0, kijkhoek:180° (horizontaal),
120°(verticaal)

Configuratie via één
toets
Interfaceprotocol

Lensbevestiging

M12

Algemene functies

Dag en nacht

IR-filter met automatische schakeling

Anti-flikkering, dual-stream, hartslag, spiegelbeeld,
wachtwoordbeveiliging, watermerk

IR-bereik

Tot 7,5 meter

DNR

3D DNR

Standaard

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac Concept

WDR

Digitale WDR

Frequentiebereik

2,4GHz tot 2.4835GHz/ 5,1GHz tot 5,8GHz

Audio

Ingebouwde microfoon en luidspreker

Kanaalbandbreedte

Ondersteuning voor 20MHz(2,4Ghz), 20MHz/40MHz/80MHz(5GHz)

Beveiliging

64/128-bits WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Transmissiesnelheid

11b:11Mbps,11g:54Mbps,11n:150Mbps,11ac:300Mbps

COMPRESSIE
Videocompressie

H.264 hoofdprofiel

Bitsnelheid video

HD, balans en vloeiendheid. Aanpasbare bitsnelheid

Bitsnelheid audio

Zelfaanpassend

BEELD
Max. resolutie

1920x1080

Framesnelheid

Zelfaanpassend, max. 25fps

Beeldinstelling

Helderheid, contrast, verzadiging,
etc. configureren via EZVIZ-studio

BLC

Ondersteuning

Eigen protocol Ezviz-cloud

DRAADLOZE PARAMETERS

ALGEMEEN
Bedrijfsomstandigheden -10ºC tot 45ºC, vochtigheidsgraad 95% of lager
(niet-condenserend)
Energieverbruik
DC 5V±10% , max. 5W
Afmetingen (mm)

128 mm x 58 mm x 38 mm

Gewicht

129 g

Inhoud van de doos
1x C2C 180 Wi-Fi Camera
1x metalen plaat
1x schuimrubber
1x voedingsadapter
1x netsnoer
1x snelstartgids

