
Smartlife utomhus kamera | Wi-Fi | Full HD 1080p | IP67 | 
Cloud / DRM-stöd | 12 VDC | Nattsikt | Android™ & iOS | Vit

General information

Nu har hemautomation blivit enklare. Den här lättanvända 
smarta IP-kameran för utomhusbruk kan enkelt anslutas 
till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk för att övervaka områdena 
utanför ditt hus och registrera rörelser. 

IP-kamerorna för utomhusbruk har ett vattentätt hölje och 
två IR-array-lysdioder som är tillräckligt kraftfulla för att 
ge 15 meters nattseende i totalt mörker. På så vis ger den 
en stabil bild för pålitlig kameraövervakning dygnet runt 
under de mest krävande förhållanden. 
Om IP-kameran för utomhusbruk upptäcker rörelse får du 
ett pushmeddelande på din smartphone eller surfplatta så 
du kan komma åt livesändningen via fjärranslutning.

Features

• Vattentätt IP67-skydd, tål extrema väderförhållanden
• Enkel installation på några minuter
• MicroSD-plats upp till 128 GB (ingår inte)
• 15 m mörkerseende ger kameraövervakning i full HD 
dygnet runt

Specifications

Färg: Vit
Material: Metall
Typ av strömkälla: Strömadapter
Maximal ström konsumtion: 6 W
App tillgänglig för: Android™ & iOS
Kompatibel med: Nedis® SmartLife
Lagringstyp: DRM-stöd / Cloud
Trådlös teknik: Wi-Fi
Nattsikt: 15 m
Infraröd nattsyn: Ja
Inspänning: 12 VDC
Maximal upplösning: Full HD 1080p
Megapixel: 2 MPixel
Ström genom Ethernet support: Nej
Fisheye: Nej
Bilder per sekund: 15 fps

Sales information

Order code: WIFICO030CWT
Product 
description:

Smartlife utomhus kamera | Wi-Fi | Full HD 
1080p | IP67 | Cloud / DRM-stöd | 12 VDC | 
Nattsikt | Android™ & iOS | Vit

Packaging: Giftbox with eurolock
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 95 mm 145 mm 150 mm 620 g
20 315 mm 300 mm 505 mm 12960 g



Inträngningsskydd: IP67
Betraktningsvinkel: 91.7 °
Bildchip: 1/2.9” CMOS
Maximal antennförstärkning: 2.7 dBi
Lins: 3.6 mm
Vikt: 355 g
Sänd frekvensområdet: 2412-2483.5 MHz
Nätkontakt: Euro / Typ C (CEE 7/16)
Ingångsström: 1 A
Maximal sändningseffekt: 16 dBi
Höjd: 154 mm
Längd: 40 mm
Drifttemperaturens omfång: -10 - 50 °C
Bredd: 153 mm

Package contents

IP-kamera
kamerafäste
ethernet-kabel
monteringsmaterial
snabbstartsguide
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