MOEITELOOS VERBINDEN
MET JE BUITENOMGEVING
Met de C3C kan je op beide oren slapen. De C3C
is een camera voor buitenshuis om je tuin, garage,
voordeur te controleren wanneer je er zelf niet bent.
Wie rijdt de oprit op? Wie belt aan? Wat gebeurt er
in de tuin? Check gewoon de app op je smartphone,
waar je ook bent, wanneer je maar wilt.
KIES JE FOCUS
De C3C bestaat in twee versies.
De 2.8 mm ideaal voor een grote kijkhoek en lage
vergrotingsfactor, en de 4 mm voor een kleinere
kijkhoek en grote vergrotingsfactor.

HIGHLIGHTS

8x

8x
8x

8x
8x

OVER EZVIZ
Met EZVIZ kan je je leven appen.
Je wordt visueel verbonden met
je huis of je werk, gewoon via je
handpalm. Welkom in de smart
home en smart business!

HD-resolutie
Kristalheldere beelden en video’s

Superieure lichtkwaliteit
Ondersteunt 120 db WDR		

Nachtzicht tot 30 meter
Zie wat er gebeurt, ook als het donker is

Gemakkelijk te installeren
Inclusief een monteerkit voor muren
en plafonds		

Kijkhoek van 114° of 94°
Check de omgeving vanuit een wijde hoek
8x

Gratis lokale opslag8x
Opslag op een SD-kaart of recorder
8x

8x

Onmiddellijke meldingen
Je mobiele telefoon houdt je up-to-date

PoE-klaar
Verbind de camera via PoE
8x

Gebruiksvriendelijke app
Cleane layout, gemakkelijke functies

Weerbestendig 25 kilo
Altijd veilig, weer of geen weer
25 kilo

2 years

>3˚
3 months

KENMERKEN
ALTIJD VERBONDEN. ALTIJD VEILIG.
De C3C-camera voor buiten heeft 24/7 HD live streaming. Je mist
geen enkel moment. Check de app wanneer je wilt.

KLEINE LENS, GROTE VISIE
Dankzij de kijkhoek van 114° of 94° heb je een breed zicht. Het is
alsof je zelf aanwezig bent.		

WEER OF GEEN WEER		
De C3C heeft een IP66-score. Hij is stofbestendig, waterbestendig
en werkt bij temperaturen van -30°C tot 60°C.

ZELFS IN HET DONKER ZIE JE WAT ER GEBEURT
De camera switcht automatisch naar nachtzicht als het donker is.
Je kan tot 30 meter ver zien. Zo kan je moeiteloos de omgeving
van je winkel, je garage of je tuin checken.

DUIDELIJKE VIDEO’S, DUIDELIJKE BEELDEN
Dankzij de 120 db WDR-ondersteuning heb je altijd duidelijke,
scherpe beelden en video’s. WDR staat voor Wide Dynamic
Range. Het maakt overbelichte zones donkerder en onderbelichte
zones lichter voor een optimale belichting.

ALTIJD UP-TO-DATE		
Wanneer er beweging wordt gedetecteerd, krijg je onmiddellijk
een melding via de app op je telefoon. Je weet dus wat er gebeurt,
wanneer het gebeurt.

KENMERKEN
WAAR JE HET NODIG HEBT		
De C3C is gemakkelijk te installeren. Met de montagekit voor
muren en plafonds kan je hem installeren waar je wilt of waar
je hem nodig hebt.

KIES JE FOCUS		
De C3C is in twee versies beschikbaar. De 2.8 mm is ideaal
voor wijde hoeken en lage vergroting en de 4 mm voor nauwe
hoeken en hoge vergroting.

SLA BELANGRIJKE MOMENTEN OP EN DEEL ZE MET
ANDEREN		
De camera heeft een geïntegreerde slot voor een micro SD-kaart
die tot 128 GB opslag ondersteunt (kaart niet meegeleverd).
Je kunt de beelden en video’s ook op een EZVIZ NVR X3videorecorder opslaan.

GEÏNTEGREERDE OPLOSSING		
Alle EZVIZ camera’s zijn klaar voor de smart home. Zo kan je
de C3C verbinden met de deur- of raamsensoren van EZVIZ.
Volledige veiligheid binnen handbereik. .

EÉN APP DOET AL HET WERK
Met de gebruiksvriendelijke EZVIZ-app kan je tot vier
live videostreams tegelijk bekijken. Je kunt al je EZVIZveiligheidstoestellen met een en dezelfde app verbinden.

SPECIFICATIES
CAMERA

INTERFACE

Beeldsensor

1/3” Progressive Scan CMOS

Camerapixel

1 Megapixel

Minimumverlichting

0.02 Lux @(F2.0,AGC ON), 0 Lux met IR

Sluiter

Zelfaanpassende sluiter

Opslag

Ondersteunt Micro SD-kaart (Max. 128 G)

Lens

2.8 mm 114°(Diagonaal) 92°(Horizontaal)

Slim alarm

Bewegingsdetectie

Lensbevestiging

M12

Onmiddellijke
instelling

SmartConfig (Wifi One-Push Instelling)
(Geschikt voor het toestel dat wifi ondersteunt)

Dag & Nacht

IR-filter met automatische schakelaar

Protocol

Ezviz cloudprotocol

DNR

3D DNR

Interfaceprotocol

Ezviz cloudprotocol

WDR

Max 120db WDR

Algemene functies

Antiknipperen, dual-stream, hartslag, spiegelbeeld,
paswoordbescherming, watermerk

Internet Verbinding

PoE

COMPRESSIE
Videocompressie

H.264

H.264 Type

Hoofdprofiel

Videobitsnelheid

HD, balans en vloeiendheid.
Aanpassende bitsnelheid

BEELD
Max. resolutie

1280 × 720

Framesnelheid

Max: 25 fps (1280 × 720), 50 HZ zelfaanpassend

Beeldinstellingen

Licht, contrast, verzadiging, enz.
(instellen via EZVIZ-studio)

BLC

Ondersteuning

Communicatie-Interface

1 RJ45 10M / 100M zelfaanpassende Ethernetpoort

NETWERK

ALGEMEEN
Functioneringsomstandigheden

-25ºC tot 60ºC, Luchtvochtigheid 95% of minder
(zonder condensatie)

Stroomtoevoer

DC12V ±10%

Stroomverbruik

MAX. 5 W

IP-score

IP66

IP-bereik

Tot 30 m

Afmetingen (mm)

176.3 mm × 83.5 mm × 69.8 mm

Gewicht

331 g

Wat zit in de doos?
1 x EZVIZ C3C camera
1 x netstroomadapter
1 x montagesjabloon
1 x schroevenkit
1 x Quick Start Guide

