
General information

Med den här smarta dörrklockan med kamera från Nedis® 
vet du alltid när någon står utanför din dörr, oavsett var 
du befinner dig. När din besökare ringer på dörrklockan, 
eller bara närmar sig din ytterdörr, får du ett 
pushmeddelande på din smartphone, tack vare 
rörelsedetektorn. Då kan du inleda ett videosamtal, be ett 
bud att lämna paketet hos din granne eller tala om för en 
försäljare att du inte är intresserad, utan att ens öppna 
dörren. 

Eftersom du kan svara var du än befinner dig i världen så 
länge som din smartphone har en internetuppkoppling, 
ökar det också hemsäkerheten eftersom det ser ut som 
att du är hemma. 
Full HD-kameran (1080p) har en betraktningsvinkel på 
140° och stöd för mörkerseende, vilket gör att du tydligt 
kan se vem som står utanför dörren, dygnet runt. 

Du behöver inte oroa dig för att du inte ska hinna till 
dörren. Bilderna lagras på ett microSD-kort och du kan 
titta på dem när du vill.

100 % trådlös dörrklocka med kamera som är enkel att 
installera eftersom den är batteridriven och bara behöver 
Wi-Fi-anslutning.
Utöka dörrklockan med kamera med vår enhet med 
Nedis® ringklocka (WIFICDPC10BK) så kan du höra 
ringsignalen även om din smartphone är avstängd.

Features

• Skickar pushmeddelanden till din smartphone om någon 
närmar sig dörren (PIRE-rörelsedetektor) eller ringer på 
dörrklockan
• Batteridriven - ger en 100 % trådlös lösning• 
Rörelsesensorn kan avaktiveras (t.ex. om dörren leder 
direkt ut till en gata)
• Tvåvägskommunikation innebär att du kan prata med 
dina besökare var du än befinner dig
• Full HD-inspelning (1080p) och digital zoom på din 
smartphone ger dig en detaljerad bild
• Inspelningar lagras på microSD-kort upp till 128 GB 
(ingår inte) - se vad som hände i efterhand
• Integrerad i Nedis® SmartLife-app

Sales information

Order code: WIFICDP20GY
Product 
description:

Smartlife Video porttelefon | Batteridriven | 
Android™ & iOS | Full HD 1080p | microSD 
(ingår ej) / Molnlagring (tillval) | IP54 | Med 
rörelsesensor | Nattsikt: 5 m | Wi-Fi | 
Grå/Svart

Packaging: Giftbox with eurolock
Brand name: Nedis

Smartlife Video porttelefon | Batteridriven | Android™ & iOS 
| Full HD 1080p | microSD (ingår ej) / Molnlagring (tillval) | 
IP54 | Med rörelsesensor | Nattsikt: 5 m | Wi-Fi | Grå/Svart



• Kan utökas med en trådlös ringklocka (WIFICDPC10BK - 
ingår inte) som gör att du kan höra dörrklockan när du är 
hemma, oavsett var din telefon är

Specifications

Enhetens 
ströminmatningsanslutning:

Micro USB

Typ av strömkälla: Batteridriven
Material: Plast
App tillgänglig för: Android™ & iOS
Moln inspelnings funktionalitet: Ja
Driftstemperatur: -20-50 °C
Nattsikt: 5 m
Kompatibel med: Nedis® SmartLife
Ingångsström: 1 A
Trådlös teknik: Wi-Fi
Maximal antennförstärkning: 2 dBi
Färg: Grå/Svart
Maximal upplösning: Full HD 1080p
Med rörelsesensor: Ja
Tillbehör: Installationsmaterial
Inspänning: 5 VDC
Kräver batterier (ingår): 2x 18650
Sänd frekvensområdet: 2412 - 2472 MHz
Maximal ström konsumtion: 2 W
Batterikapacitet: 5200 mAh
Maximalt batteritid: 4 månader
Lagringstyp: microSD (ingår ej) / 

Molnlagring (tillval)
Bildchip: 1/2.7” CMOS
Vikt: 172 g
Maximal sändningseffekt: 13 dBm
Bredd: 50 mm
Höjd: 141 mm
Antal melodier: 1
Inträngningsskydd: IP54
Djup: 32 mm
Betraktningsvinkel: 180 °
Lins: 1.4 mm

Package contents

Dörrklocka med kamera
Vinkel för montering på vägg
USB-kabel
Installationsmaterial
Snabbstartsguide
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