
Vault Live

De Vault Live is de allernieuwste draadloze netwerkvideorecorder 
van EZVIZ die ondersteuning biedt voor 4 of 8 camera’s. Gebruik 
dit systeem om uw bedrijf 24/7 te beveiligen met opname- en 
opslagvoorzieningen voor videostreams of voor het opslaan 
van gezinsvideo’s thuis. De harde schijf van 1 TB kan worden 
uitgebreid naar 6 TB. Zo hebt u altijd voldoende opslagruimte. De 
Vault Live heeft een geïntegreerde HDMI- en VGA-interface voor 
al uw monitors. Aansluiting voor 4 of 8 camera’s: de Vault Live 
kan gelijktijdig meerdere video’s opnemen. De wifi-verbinding is 
geoptimaliseerd voor video-overdracht en garandeert een stabiele 
verbinding tot 100 meter en door 3 muren. Dit systeem is dus de 
ideale oplossing voor het beveiligen van een groot gebied. Dankzij 
ondersteuning van het ONVIF-protocol kunt u al uw camera’s, ook 
camera’s van een ander merk, verbinden met de Vault Live. Open de 
EZVIZ-app en speel video’s af op uw mobiele apparaat. 

VAULT LIVE: EEN GERUST GEVOEL  
EN ALLE OPSLAG DIE U NODIG HEBT
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Geïntegreerde HDD van 1 TB 
Alle opslag die u nodig hebt.  
En uitbreidbaar naar 6 TB. 
 

HDMI- en VGA-interfaces 
Bekijk de video op elke gewenste 
monitor 
 

Toegang tot 4/8 draadloze camera’s 
Selecteer de versie die u nodig 
hebt om uw huis of bedrijf te 
beveiligen 
 
Geavanceerde wifi 
Geoptimaliseerd voor video-
overdracht en met anti-
verbreekfunctie 
 
Draadloos bereik tot 100 m 
Brede dekking 
 

Afspelen op afstand 
via uw mobiel of pc 

Eenvoudige verbinding 
Toegang tot meerdere camera’s met 
één druk op een knop 

Open protocol 
Ondersteuning voor het ONVIF-
protocol 

 
Gebruiksvriendelijke app 
Overzichtelijke interface 
met eenvoudig te gebruiken 
functies 

OVER EZVIZ

EZVIZ maakt uw leven 
gemakkelijker. Met behulp 
van de app op uw smartphone 
maakt u visueel verbinding met 
uw huis of kantoor. Welkom in 
de wereld van smart homes en 
smart businesses!

HOOGTEPUNTEN



KENMERKEN

ALLE OPSLAG  
DIE U NODIG HEBT 
De Vault Live biedt 

automatische opname en 

opslag van videostreams 

op de 1 TB harde schijf. De 

opslagruimte kan desgewenst 

worden uitgebreid naar 6 TB.

GEAVANCEERDE WIFI
De Vault Live is geoptimaliseerd voor 

video-overdracht via wifi en is voorzien van 
een anti-verbreekfunctie. Zo bent u altijd 

verzekerd van een stabiele verbinding.

GESCHIKT VOOR  
4 OF 8 CAMERA’S

Selecteer de versie die u nodig 

hebt om uw huis of bedrijf te 

beveiligen. Dankzij het splitscreen 
kunt u al uw camera’s tegelijk in de 

gaten houden.

BREDE DEKKING
De Vault Live heeft een draadloos 

bereik tot 100 meter en gaat door 

3 muren.



KENMERKEN

EENVOUDIGE 
CONFIGURATIE

Met één druk op de knop 

kunt elke gewenste EZVIZ-

camera verbinden met de 

Vault Live.

ONDERSTEUNING VOOR 
HET ONVIF-PROTOCOL

De Vault Live biedt 

ondersteuning voor het 

ONVIF-protocol. Hierdoor 

kunt u ook camera’s van 

andere merken gebruiken 

die ondersteuning bieden 

voor ONVIF.

BEKIJK VIDEO’S WAAR U 
OOK BENT EN WANNEER 

U MAAR WILT 
Speel video’s af via de app 

op uw mobiele apparaat of 

via uw pc. Zo houdt u altijd 

controle.  

EÉN APP VOOR ALLES
Met de gebruiksvriendelijke EZVIZ-app 

voor iOS en Android kunt u tot vier live 

videostreams tegelijk bekijken. Als 

u verbinding wilt maken met andere 

EZVIZ-beveiligingsapparaten, zoals 
camera’s, sensoren of recorders, voegt 

u ze toe in dezelfde app en gebruikt 
u ze vanuit deze app. Dankzij de 

duidelijke interface kunt u in slechts 

enkele klikken gemakkelijk al uw 

camera’s vinden, instellingen wijzigen 
en zien wat er gebeurt.



SPECIFICATIES

X5C-4

  NETWERKPARAMETER  

Aantal antennes 2

Maximale bandbreedte 
voor draadloos

30 mbps

Draadloos bereik 100 m

Radiofrequentie 2,4 G

Ethernet-poort Eén aanpasbare 10/100M Ethernet-interface 

Bandbreedte voor 
bekabeld

50 mbps

  AUDIO-/VIDEOCODEC  

Aantal camera's 4

Videocompressie H.264

Afspelen Ondersteuning: 4x 1080p, 4x 720p

  EXTERNE INTERFACE  

Audio-output Ondersteuning

Hardwarereset Ondersteuning

USB 2.0-interface 1

  VIDEO-OUTPUT  

VGA 1 kanaal (homoloog naar HDMI-output)

HDMI 1 kanaal

  VIDEO-OPNAMEBEHEER  

Videomodus
Handmatige video-opname; dynamische detectievideo; 
normale video-opname; alarmopname

Back-upmodus
Ondersteuning voor back-up harde schijf, back-up 
internetapplicaties

  HDD  

Type Eén ingebouwde SATA-poort

Capaciteit
1 TB ingebouwd; 
Ondersteuning voor 1 TB tot 6 TB 3,5” HDD

  ALGEMEEN  

lengte x breedte x 
hoogte (mm)

235x 270x44.5

Nettogewicht <=900g



Inhoud van de doos 

1x Vault Live

1x Snelstartgids

1x Muis

1x Stroomadapter

1x SATA-datakabel

1x SATA-stroomkabel

1x HDD-schroevenset

1x 1 TB HDD

SPECIFICATIES

X5C-8

  NETWERKPARAMETER  

Aantal antennes 2

Maximale bandbreedte 
voor draadloos

30 mbps

Draadloos bereik 100 m

Radiofrequentie 2,4 G

Ethernet-poort Eén aanpasbare 10/100M Ethernet-interface 

Bandbreedte voor 
bekabeld

50 mbps

  AUDIO-/VIDEOCODEC  

Aantal camera's 8

Videocompressie H.264

Afspelen Ondersteuning: 8x 1080p, 8x 720p

  EXTERNE INTERFACE  

Audio-output Ondersteuning

Hardwarereset Ondersteuning

USB 2.0-interface 1

  VIDEO-OUTPUT  

VGA 1 kanaal (homoloog naar HDMI-output)

HDMI 1 kanaal

  VIDEO-OPNAMEBEHEER  

Videomodus
Handmatige video-opname; dynamische detectievideo; 
normale video-opname; alarmopname

Back-upmodus
Ondersteuning voor back-up harde schijf, back-up 
internetapplicaties

  HDD  

Type Eén ingebouwde SATA-poort

Capaciteit
1 TB ingebouwd; 
Ondersteuning voor 1 TB tot 6 TB 3,5” HDD

  ALGEMEEN  

lengte x breedte x 
hoogte (mm)

235x 270x44.5

Nettogewicht <=900g


