
Met de EZVIZ C3W 1080P heeft u altijd 

een gerust gevoel. De C3W 1080P is 

een buitencamera met wifi voor het 
beveiligen van uw kantoor, winkel, 
parkeerterrein of voordeur als u er niet 
bent. De camera is voorzien van een 

ingebouwde flitslamp en sirene om 
ongewenste indringers weg te jagen. Het 
apparaat beschikt over twee antennes 
voor optimale wifi en tweeweg audio. Dankzij 
het nachtzicht kunt u zelfs in het donker 
zien wat er gebeurt. Controleer gewoon de 
app op uw smartphone, waar u ook bent en 
wanneer. 

MAAK NAADLOOS VERBINDING MET 
UW EIGENDOMMEN BUITEN.



Full-HD resolutie
Kristalheldere beelden en video’s

Actieve verdediging
Ingebouwde flitslamp en sirene

Stabiele wifi
Twee externe antennes

Tweeweg audio
Ingebouwde microfoon en 
luidspreker

Water- en stofdicht
Altijd veilig bij alle 
weersomstandigheden

Nachtzicht tot 30 meter
Zie alles wat er gebeurt, zelfs in het 
donker

Gratis lokale opslag
Opslag op een SD-kaart of recorder

Directe meldingen
Uw smartphone houdt u up-to-date

Eenvoudig te installeren
Inclusief een montageset voor muren 
en plafonds

Gebruiksvriendelijke app
Overzichtelijke interface met 
eenvoudig te gebruiken functies

OVER EZVIZ

EZVIZ maakt uw leven gemak-
kelijker. 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

ALTIJD VERBONDEN. 
ALTIJD VEILIG 

De C3W 1080P buitencamera 

biedt 24/7 live streaming met HD-

kwaliteit. Bekijk uw eigendommen 

via de app, waar u ook bent en 

wanneer u maar wilt. 

ZIE ALLES WAT ER GEBEURT, 
ZELFS IN HET DONKER

Zelfs als het echt donker is, ziet u wat er 

gebeurt. De camera schakelt in het donker 

automatisch naar een scherpe monochrome 

videostream. Dit nachtzicht biedt duidelijke 

en gedetailleerde beelden tot een afstand 

van 30 meter. Zo kunt u ‘s nachts de 

omgeving van uw winkel, uw parkeerterrein 

of uw tuin in de gaten houden.

INGEBOUWDE FLITSLAMP 
EN SIRENE

De C3W 1080P is uw actieve 

verdedigingslinie. Wanneer er een 

indringer wordt gedetecteerd, 

worden de flitslamp en sirene 
geactiveerd en ontvangt u direct 

een melding op uw smartphone. 



GRATIS OPSLAG
De camera heeft een 

geïntegreerde sleuf voor een 

micro-SD-kaart van maximaal 

128 GB (kaart niet inbegrepen). 

U kunt de beelden en video’s ook 

opslaan op de EZVIZ NVR X3 of 

X3C videorecorder. 
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ONTWORPEN VOOR 
ALLE WEERS-

OMSTANDIGHEDEN
De C3W 1080P heeft 

een IP66-behuizing. Dit 

betekent dat de camera 

water- en stofdicht is 

en te gebruiken is in de 

meest extreme 

omstandigheden of 

temperaturen, van 

-30°C tot 60°C.

LUISTER EN PRAAT
Dankzij de ingebouwde tweeweg audio 

kunt u niet alleen observeren, maar ook 

communiceren. Open de EZVIZ-app, 

start de communicatie en bepaal of u 

een indringer wilt wegjagen, wilt praten 

met uw collega’s of iets wilt zeggen 

tegen de bezoeker aan de deur.

PROFITEER VAN EEN STERKE 
EN STABIELE VERBINDING

Sommige buitencamera’s hebben 

een te zwak routersignaal. Dit is 

niet het geval bij de C3W 1080P: 

deze camera is uitgerust met twee 

antennes voor een sterke en 

stabiele wi i-verbinding. Hierdoor is 

de camera overal te plaatsen en 

kunt u uw eigendommen buiten op 

afstand in de gaten houden. 
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OVERAL TE PLAATSEN
De C3W 1080P is eenvoudig te 

installeren. Met de montageset 

voor muren en plafonds kunt u de 

camera overal installeren waar 

u wilt.

ALTIJD 
UP-TO-DATE
Wanneer er een 

beweging wordt 

gedetecteerd, krijgt 

u direct een melding

via de app. Zo weet u

meteen wat er aan de

hand is.

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.

GEÏNTEGREERDE EZVIZ-OPLOSSING
Alle EZVIZ wi i-camera’s zijn geschikt voor 

smart homes. U kunt de C3W 1080P 

bijvoorbeeld via de A1 alarmhub verbinden 

met deur- of raamsensoren van EZVIZ. 

Veelzijdige beveiliging ligt nu binnen 

handbereik. 



  CAMERA  

Beeldsensor 1/2,7” Progressive Scan CMOS

Minimale belichting 0,02 lux @ (F2.0,AGC ON), 0 lux met IR

Sluiter Zelf-adaptieve sluiter

Lens

Objectiefvatting

Dag en nacht

DNR

WDR

  COMPRESSIE  

Videocompressie

H.264 Type

Video-bitrate

  BEELD  

Max. resolutie

Framerate

Beeldinstelling

BLC

2,8 mm @ F2.2, horizontale hoek: 103°, 
diagonale hoek: 118°

M12

IR-filter

3D DNR

Digitale WDR

Smart H.264

Hoofdprofiel

HD, balans en vloeiendheid
Adaptieve bitrate

1 20× 1080, ondersteuning voor dual-stream

50 Hz @ 25 fps, 60 Hz @ 30 fps; adaptieve framerate, 
van netwerkoverdracht

Helderheid, contrast, verzadiging, etc.
(configureren via Ezviz studio)

Ondersteuning

  OPSLAG  

Smart Alarm Intelligente bewegingsdetectie (Ondersteuning voor micro-SD-kaart, max. 
128 GB)

Eenvoudige 
fi atie

WiFi SmartConfig

Protocollen EZVIZ-cloudprotocol

Interfaceprotocol EZVIZ-cloudprotocol

Algemene functie Knipperfilter, dual-stream, hartslag, beeld spiegelen, 
wachtwoordbeveiliging, watermerk

Bekabeld netwerk RJ45-ethernetpoort, adaptieve snelheid van 10/100M

   S 

Standaard I 802.11 b/g/n  

Frequentiebereik 2.4GHz  2.4835 GHz

Bandbreedte Ondersteuning voor 20 MHz

Beveiliging 64/128-bit W P, WPA/WPA2, WPA-PS /WPA2-PS , WPS

Overdrachtssnelheid 11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :135Mbps

  ALGEMEEN 

Operationele 
condities

-30ºC tot 60ºC, luchtvochtigheid 95% of minder 
(niet-condenserend)

Stroomvoorziening C 12V±10%

Stroomverbruik 8W MAX

la ifi atie IP66

IR-bereik Max. 30 meter

Afmetingen (mm) 150,44 x 85,80 x 71,64 mm

Gewicht 326 gram

SPECIFICATIES

Inhoud van de doos?

1 x EZVIZ C3W 1080P
      camera

1 x stroomadapter

1 x montagesjabloon 
1 x schroevenset

1 x snelstartgids


