DB1
BEVEILIGING DIRECT BIJ UW VOORDEUR

DB1 is een 3MP, Wifi slimme deurbel met een
180 graden verticaal en 105 graden horizontaal
gezichtsveld. Uw bezoekers worden van top tot
teen vastgelegd in kristalheldere beelden. De DB1
kan eenvoudig de traditionele deurbel vervangen of
met uw bestaande bel werken en slimme functies
leveren die uw leven veiliger en betrouwbaarder
maken.

HIGHLIGHTS
ULTRA
HD

180
>3˚

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

˚

Ultra HD-resolutie ervaring
3MP sensor, 2048*1536 resolutie

Allesomvattende EZVIZ-app
Met de EZVIZ-app hebt u altijd en overal
toegang tot uw camera’s

Een breder beeld
Bezoekers van top tot teen in beeld,
verticale FOV van 180°

Eenvoudig te installeren
Gebruik eenvoudigweg uw bestaande
deurbelsysteem

Geavanceerde PIR-detectiesensor, tot 5M
Automatische detectie van menselijke
beweging met instelbaar detectiegebied
om vals alarm te voorkomen

Dualband wifi
Ondersteunt dualband wifi, 2,4 en 5.0 GHz

IP65-classificatie
Water- en stofdicht ontwerp voor alle
weersomstandigheden

Twee manieren om uw opnamen op te slaan
MicroSD-kaart en opslag in de cloud
(binnenkort beschikbaar)

Ingebouwde microfoon en luidspreker
Praat met en luister naar uw bezoekers, waar u ook
bent

˚

KENMERKEN
ULTRA HD-RESOLUTIE ERVARING
Met 3MP-sensor binnenin en 2048*1536 max. resolutie
ervaart u de hoogst mogelijke resolutie voor live weergave en
opnames.

NACHTZICHT TOT 5 METER
Zelfs als het echt donker is, ziet u wat er bij uw voordeur
gebeurt. Wanneer het donker wordt, schakelt de camera
automatisch over naar nachtzicht. Met nachtzicht tot 5 meter
kunt u dag en nacht uw voordeur controleren.

VERTICALE FOV VAN 180°
De beeldsensor binnenin heeft een beter gezichtsveld (FOV).
Het ondersteunt een verticale FOV van 180° en een horizontale
FOV van 105°. Hierdoor kunt u de bezoekers van hun top tot
teen kijken, ongeacht hun lengte.

INSTELBARE PIR-DETECTIE TOT 5 METER
De ingebouwde PIR-sensor in de EZVIZ DB1 maakt het
mogelijk om een belangrijker object zoals mensen, dieren of
auto’s te detecteren en vals alarm te verminderen. Met het
instelbare detectiegebied, kunt u uw beschermingsgebied
efficiënt beheren.

KENMERKEN
WATER- EN STOFDICHT
WEERSOMSTANDIGHEDEN

ONTWERP

VOOR

ALLE

De DB1 is IP65-geclassificeerd. Dit betekent dat de DB1
water- en stofdicht is en te gebruiken is in de meest extreme
omstandigheden of temperaturen, van -30°C tot 60°C.

TWEE MANIEREN OM UW OPNAMEN OP TE SLAAN
De DB1 ondersteunt een MicroSD-kaart van maximaal 128 GB.
Er komt ook een optioneel plan voor cloudopslag. EZVIZ wil
ervoor zorgen dat alle video’s veilig worden opgeslagen.

REALTIME VIDEO
EZVIZ DB1 levert realtime video van uw bezoekers via een
videogesprek in uw EZVIZ-app, waarmee u de communicatie
met de bezoeker bij uw ingang kunt starten.

ALLESOMVATTENDE EZVIZ-APP
Met de gebruiksvriendelijke EZVIZ-app voor iOS en Android
kunt u tot vier live videostreams tegelijk bekijken. Met de
EZVIZ-app kunt u alle EZVIZ-apparaten bekijken en beheren,
camera’s, alarmsensoren en NVR’s, gewoon vanuit uw
handpalm. De duidelijke indeling maakt het gemakkelijk
om met slechts enkele klikken al uw camera’ s te vinden,
instellingen te wijzigen en te zien wat er gebeurt.

SPECIFICATIES
MODEL
CS-DB1-1B3WPFR

NETWERK
3-megapixel Wifi videodeurbel

SYSTEEM

Draadloos

Ingebouwde 2.4 Ghz & 5GHz Wifi

Netwerkconfiguratie

AP-koppeling

OPSLAG

Processor

Hoogwaardige geïntegreerde SOC-processor

Besturingssysteem

Geïntegreerde RTOS

CAMERA

Lokale opslag

Ondersteuning voor micro-SD-kaart (tot 128
GB)

Opslag in de cloud

EZVIZ opslag in de cloud

GEBEURTENISSEN

Beeldsensor

1/2.8” 3-megapixel sterrenlichtsensor

Lens

2.2mm@F2.4

Sensor

PIR-detectiesensor van menselijke beweging

Gezichtsveld

Verticale FOV van 180°, horizontale FOV van
105°

Alarm

Instelbaar alarmgebied

Nachtzicht

Tot 16ft

ALGEMEEN

VIDEO
Compressie Standard

Smart H.264

Max. resolutie

2048 × 1536, QXGA

Framerate

50Hz @ 25fps, 60Hz @ 30fps

Adaptief framerate voor
netwerkoverdracht

DNR

3D DNR

BLC

Ondersteuning

AUDIO
Audio-input

Ingebouwde omnidirectionele microfoon

Audio-output

Ingebouwde luidspreker

Audiokwaliteit

Ruis- en echo-onderdrukking

Omgevingstemperatuur

-30ºC ~ 60ºC

Luchtvochtigheid

95% of minder

Inhoud van de doos

Stroomvoorziening

8V AC~24V AC

Stroomverbruik

Max. 5W

Beschermingsgraad

IP65

Afmetingen (mm)

130x46.3x21.5mm

Gewicht (g)

125g

1x EZVIZ DB1-deurbel
3x voorpaneel
3x bevestigingsbasis
1x plaatschuim
1x schroevendraaier
1x boortje
4x draadconnectoren
3x montageschroeven
3x pluggen
2x veiligheidsschroeven
2x bevestigingsschroeven
2x deurbelschroeven
1x kabelset
1x zekeringsdraad
2x U-vormige draden
1x stroomkit
1x miniwaterpas

