
Algemene informatie

Bewaak continu een ruimte in je woning met deze Nedis® IP-
camera voor binnen. Met deze volledig kantel- en draaibare 
camera observeer je de hele kamer vanaf je smartphone (of 
via een webportaal).
Wijzig op afstand de beeldhoek van de camera voor een 
volledig overzicht waarbij ieder aspect van de ruimte wordt 
weergegeven of gebruik de ingebouwde bewegingstracker 
om iedere beweging gedetailleerd en kristalhelder vast te 
leggen. 
Instellen is supereenvoudig – de camera verbindt 
rechtstreeks met je router en met de ingebouwde 
hulpfunctie stel je in een aantal simpele stappen de camera 
in. 
Je kunt de beelden – in Full HD – zowel lokaal als op een 
microSD-kaart opslaan. Of sla ze van op afstand op in de 
cloud.

Features

• Heeft een rechtstreekse verbinding met je router – voor 
een snelle en simpele installatie 
• Ontvang eventmeldingen – direct op je smartphone
• Verbind tot vier andere camera's – voor gelijktijdige 
observatie
• Stel bewegingstracker in – om iedere beweging en elk 
detail vast te leggen
• Nachtzicht tot 10.0 meter – voor 24/7 camerabeveiliging in 
HD 
• Volledig op afstand kantel- en draaibaar – om de gehele 
kamer te observeren via een smartphone of webportaal

Specificaties

Max. spanning: 5 VDC
LED: 6
Beeld-chip: 1/7" CMOS

Verkoopinformatie

Ordercode: IPCMPT20CWT
Productomschrijving: IP-beveiligingscamera | 1920 x 

1080 | Zwenken en kantelen | 
Autotracking van beweging | Wit

Merknaam: Nedis

Aantal LxBxH (mm) Gewicht

1 75x75x140 300 gr.
72 370x330x560 22720 gr.
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Bedrijfstemperatuur: -45 - +55 °C
Nachtzicht: 10 m
Lens: 3.6 mm
Kijkhoek: 110 °
Megapixels: 2 MPixel
Lichtgevoeligheid: 0.1 lx
Max. opnametijd per GB: 500 min
Versterking antenne: 2 dBi
Max. radiozendvermogen: 18 dBm
Frequentiebereik: 2400 - 2483 MHz
Accessoires: Adapter
Accessoires: USB-Kabel
Accessoires: Camerabevestiging
App beschikbaar voor: Android™ & iOS
Ingangsspanning: 5 VDC
Max. resolutie: 1920x1080
Kleur: Wit
Materiaal: ABS+
Draadloze technologie: Wi-Fi
Interface: USB (Micro)
Type opslag: microSD
Type opslag: Cloud Storage (optional)
Type stekker: Euro / Type C (CEE 7/16)
Kenmerk: H.264

Inhoud verpakking

IP-camera
Stroomadapter
Camerabeugel
Bevestigingsmateriaal
Snelstartgids
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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 27/04/2020 11:51:40
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