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WiFi IP-camera met nachtzicht
#71119

WiFi IP-camera met nachtzicht om uw huis en dierbaren overal ter wereld te kunnen bewaken

Eigenschappen
• Afbeeldingskwaliteit in hoge definitie met nachtzicht
• Kijk eenvoudig naar live of opgenomen video op uw

smartphone/tablet
• Plaats de camera waar u maar wilt in uw huis en verbind die met

uw Wi-Fi-netwerk
• Groothoeklens voor optimaal beeld
• Meertalige, gebruikersvriendelijke app voor iOS en Android
• Gemakkelijke installatie met enkele eenvoudige stappen in de

app

Wat zit er in de verpakking
• WiFi IP-camera
• Camerahouder
• Witte netstroomadapter (kabel van 3 meter)
• Bevestigingsmaterialen
• Nederlandse gebruikershandleiding

Systeem vereisten
• Wi-Fi-thuisnetwerk
• Netvoedingsaansluiting
• Smartphone/tablet met iOS 7+ of Android 4.0+
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Wi-Fi IP-camera met nachtzicht
Met de Wi-Fi IP-camera bent u altijd op de hoogte van wat er
zich afspeelt in uw (vakantie) huis, tuin of bedrijf. Zo kunt u
eenvoudig een oogje in het zeil houden bij uw (groot)ouders,
uw kinderen die aan het spelen zijn of als uw huisdier alleen
thuis is.

Slimme notificaties
Met de IP-camera kunt u zelfs de gevoeligheid van de
bewegingsdetectie instellen. Selecteer eenvoudig het
gewenste niveau (totaal 6 niveaus) of zet de
bewegingsdetectie uit. Wanneer de IP-camera beweging
detecteert, krijgt u hiervan een melding op uw smartphone of
tablet. Bekijk de camerabeelden eenvoudig op uw
smartphone of tablet. De camerabeelden kunnen worden
opgeslagen op een micro-SD-kaart in de IP-camera (max. 64
GB).* De camera kan continue opnemen op de SD kaart of
alleen wanneer er beweging wordt gedetecteerd.
*Micro-SD-kaart niet meegeleverd

Optimaal beeld: dag & nacht
Dankzij de infraroodverlichting bent u ‘s nachts gegarandeerd
van een 720P HD beeld met helder zicht tot wel 10 meter.
Door de groothoeklens van 67 graden bent u verzekerd van
een optimale opname.

Ingebouwde luidspreker
De Wi-Fi IP-camera beschikt ook over een ingebouwde
luidspreker, waardoor u kunt communiceren via de camera.
Waarschuw een ongewenste bezoeker of stel uw kind
eenvoudig gerust wanneer deze overstuur is.
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Eenvoudige installatie
Sluit de bijgeleverde voedingsadapter (3 meter) aan op de
IP-camera en download de gratis meertalige KlikAanKlikUit
app voor op uw tablet of smartphone. Ga naar uw
Wi-Fi-instellingen om verbinding te maken met het netwerk
van de IP-camera, waarna uw IP-camera direct werkende is.
Bevestig de IP-camera vervolgens eenvoudig op de gewenste
locatie met behulp van de bijgeleverde houder.
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ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

120 mm Width of main product
(in mm)

78 mm

Depth of main product
(in mm)

90 mm

POWER ADAPTER
Power adapter output
current

1.5 A Power adapter output
voltage

5 V

Input voltage 230 V

NON-HORIZONTAL SURFACE
Mounting materials
included

Screws

WIFI
WiFi frequencies
supported

2.4 GHz WiFi standards
supported

INPUT
Power source Wall socket

IMAGING
Lens material Plastic Max Framerate 20 fps

Focus type Fixed focus Motion detection True

Night vision True Night vision range 10 m

ELECTRONIC
Input voltage of main
device

5 V

SENSOR
Sensor type Motion

AUDIO
Microphone True

CONNECTIVITY
Wireless range 15 m

POWER
Wireless transmission
power (dBM)

13 dBM

CONTROL
Indicators Power on/off
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PRODUCT VISUAL 1 PRODUCT ESHOT 1 PRODUCT BACK 1

PRODUCT FRONT 1 PRODUCT SIDE 1 PRODUCT EXTRA 1

LIFESTYLE VISUAL 1 LIFESTYLE VISUAL 2 LIFESTYLE VISUAL 3

LIFESTYLE VISUAL 4
PACKAGE FRONT 1
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