C6T (RF EDITION)
PROPOJTE SE BEZPROBLÉMOVĚ
SE SVÝM BYTEM, KANCELÁŘÍ,
OBCHODEM. A KOMUNIKUJTE S
RODINOU I DOMÁCÍMI MAZLÍČKY.
INTEGROVANÝ ROZBOČOVACÍ MODUL,
SNADNÉ PŘIPOJENÍ K SENZORŮM
EZVIZ PRO ZABEZPEČENÍ VAŠEHO
DOMOVA
S kamerou C6T (RF Edition) máte vždycky klid.
Kamera ez360 vám umožní kontrolovat byt,
obchod nebo kancelář téměř z jakéhokoliv úhlu. Spí
vaše dítě dobře? Je pes v pořádku? Je váš obchod
nebo kancelář v bezpečí? Jednoduše zkontrolujte
aplikaci na svém smartphonu, ať jste kdekoli,
kdykoli chcete.

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ ÚDAJE

O SPOLEČNOSTI EZVIZ
EZVIZ vám pomůže zařadit aplikace
do vašeho života. Z dlaně ruky se
můžete podívat na svůj byt nebo
pracoviště. Vítejte v chytrém bytě
či podniku!

Poplašný systém
Integrovaný rozbočovací modul,
přímé připojení k senzorům

Chytré sledování
Sledujte pohybující se objekty a
zaznamenávejte je na videa

Rozlišení Full HD
Křišťálově čisté obrazy a videa

Připraveno pro WiFi
Žádné kabely Plug and go

Funkce Otáčení/náklon
Snadné nastavení panoramatického
zobrazení

Vestavěný dvoucestný zvuk
Integrovaný mikrofon a reproduktor

Noční vidění až 10 metrů
Podívejte se, co se děje, i za tmy

Místní úložiště
Uložení na SD kartě nebo síťovém
videorekordéru (NVR)

Chytré maskování privátních zón
Ochrana soukromí v případě potřeby

Přístup až k 32 senzorům
Maximální zabezpečení vaší kanceláře,
domácnosti atd.

Snadno použitelná aplikace
Jasné uspořádání, uživatelsky přátelské funkce

FUNKCE
POPLAŠNÝ SYSTÉM
Integrovaný rozbočovací modul, přímé připojení ke všem
senzorům EZVIZ (PIR, sirény, úniky vody, dveře a okna).
Připojte senzory ke kameře – po spuštění senzoru kamera
okamžitě spustí záznam snímků a videa. Naprostá
bezpečnost na dosah ruky.

VŽDY PŘIPOJENO. VŽDY BEZPEČNÉ
Živé vysílání v kvalitě HD. Nenechte si ani na okamžik ujít, co
se děje. Zkontrolujte aplikaci, kdykoli budete chtít.

360 ° PANORAMATICKÝ VÝHLED
Inteligentní helma má funkci Otáčení/náklon. Můžete vidět
každý úhel místnosti s pomocí telefonu jako dálkového
ovladače.

CHYTRÁ DETEKCE POHYBU
Kamera C6T (RF Edition) sleduje všechny pohyblivé objekty
pomocí chytrého senzoru pohybu. Můžete nahrávat videa na
SD kartu nebo NVR (síťový videorekordér).

OCHRANA SOUKROMÍ V PŘÍPADĚ POTŘEBY

Když aktivujete režim ochrany soukromí, objektiv se zasune
zpět do helmy, okamžitě zastaví nahrávání zvuku i videa a
zakáže živé prohlížení.

PODÍVEJTE SE, CO SE DĚJE, I ZA TMY
Kamera se automaticky přepne na noční vidění, jakmile
se setmí. Můžete bezhlučně sledovat spánek dítěte nebo
kontrolovat obchod nebo kancelář.

FUNKCE
PŘÍSTUP AŽ K 32 SENZORŮM
Součástí balení 2 senzory. Pokud tento počet nebude dostatečný,
můžete si zakoupit samostatně další senzory EZVIZ a připojit je
ke kameře.

VŽDY AKTUÁLNÍ
Jakmile je detekován pohyb, okamžitě se do mobilního telefonu
prostřednictvím aplikace odešle upozornění. Vědět co se děje,
když se to děje.

POSLOUCHEJTE A MLUVTE
Model C6T (RF Edition) je vybaven vestavěným reproduktorem a
mikrofonem. Stačí otevřít aplikaci a poslouchat nebo mluvit do
místnosti pomocí reproduktoru, když na pohovce spí narušitel
nebo pes.

ULOŽTE A SDÍLEJTE DŮLEŽITÉ MOMENTY
Kamera má integrovaný slot micro SD karty, která umožňuje uložit
až 128 GB. Ideální pro uložení zábavných videí vašeho batolete.
Obrazy a videa můžete také ukládat na síťovém videorekordéru
NVR značky EZVIZ.

INTEGROVANÉ ŘEŠENÍ EZVIZ
Kamera C6T (RF Edition) se připojí ke všem senzorům EZVIZ
(pro domácí zvířata, sirény, úniky vody, dveře a okna). Naprostá
bezpečnost na dosah ruky.

VEŠKEROU PRÁCI ZVLÁDNE JEDNA APLIKACE
Se snadno použitelnou aplikací EZVIZ můžete zobrazit současně
až čtyři živé videostreamy. Všechna vaše bezpečnostní zařízení
EZVIZ můžete připojit k jediné aplikaci.

SPECIFIKACE
KAMERA

SÍŤ

Senzor obrazu

2 megapixely 1/3" CMOS s progresivním
skenováním

Závěrka

Samočinná závěrka

Objektiv

4 mm s F2.2, diagonální úhel: 95°

Konfigurace
dotykem

úhel O/N

Otáčení: 340 °, náklon: 90°

Protokoly

Proprietární protokol Ezviz cloud

Montáž objektivu

M12

Protokol rozhraní

Proprietární protokol Ezviz cloud

Den a noc

IR filtr

Obecná funkce

DNR

3D DNR

Filtr proti blikání, dvojitý stream, pulz, zrcadlový obraz,
ochrana heslem, vodotisk

WDR

Digitální WDR

KOMPRESE

Úložiště

Podpora micro SD karty (max. 128G)

Chytrý alarm

Detekce pohybu
jedním SmartConfig (konfigurace WiFi jedním dotykem)

BEZDRÁTOVÉ PARAMETRY
Standardní

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Komprese videa

H.264

Frekvenční rozsah

2,4 GHz až 2,4835 GHz

Typ H.264

Hlavní profil

Šířka pásma

Podpora 20/40 MHz

Bitová rychlost videa

HD; vyvážení; a plynulost.
Adaptivní přenosová rychlost

Bezpečnost

64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

Přenosová rychlost

11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :135Mbps

Bitová rychlost zvuku

Adaptivní přenosová rychlost

OBRAZ
Max. rozlišení

1920x1080

Snímková frekvence

Snímková frekvence síťového přenosu:
adaptivní nastavení

BLC

Podpora

OBECNĚ
Rádiový modul

Nosná frekvence 868 MHz, podpora až 32 různých senzorů

Provozní podmínky

-10 až 55 °C, vlhkost 95 % nebo méně (bez kondenzace)

Napájení

DC 5V±10 %

Příkon

max. 8 W

Rozsah IR

MAX. 10 metrů

Rozměry (mm)

100mm x 100mm x 90mm

Váha

220g

Co je v krabici?
1 x kamera C6T (RF Edition)
1 x dálkový ovladač
1 x bezdrátové magnetické
spojení
1 x podstavec
1 x napájecí kabel
1 x síťový adaptér
1 x vrtací šablona
1 x šroubová sada
1 x Stručný návod

