IPCam-3000 Outdoor WiFi IP camera with night vision

#71183

Wi-Fi IP-camera met nachtzicht voor buiten

Wi-Fi IP-camera met nachtzicht voor buiten om uw huis en bezittingen te bewaken, vanaf elke locatie

Eigenschappen

• Afbeeldingskwaliteit in hoge definitie met nachtzicht
• Kijk eenvoudig naar live of opgenomen video op uw
smartphone/tablet
• IP65-waterbestendig ontwerp voor gebruik buiten
• Gemakkelijk te installeren en bedienen met een gratis app (iOS
en Android)
• Plaats de camera waar u maar wilt binnen of buitenshuis; maakt
verbinding met uw Wi-Fi-netwerk of bekabelde LAN-netwerk
• Groothoeklens voor optimaal beeld

Wat zit er in de verpakking
• Wi-Fi IP-camera voor buiten

Systeem vereisten

• Wi-Fi-/LAN-thuisnetwerk

• Instelbare montage

• Netvoedingsaansluiting

• Voedingsadapter

• Smartphone/tablet met iOS 9+ of Android 4.0+

• Wi-Fi-antenne
• Bevestigingsmaterialen
• Handleiding
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IPCam-3000 Outdoor WiFi IP camera with night vision
Eenvoudige installatie, snel online
Je kunt live of opgenomen beelden bekijken op je telefoon of
tablet via de gratis app, waar ter wereld je ook bent. Op deze
manier weet je altijd wat er rondom je huis gebeurt. De Trust
Smart Home app maakt het mogelijk om de camera
eenvoudig te installeren en te bedienen via je smartphone of
tablet.

Optimale beelden: dag en nacht
De IPCam-3000 kan overal binnen- of buitenshuis worden
geplaatst. Het IP65 waterbestendig ontwerp in combinatie
met de externe antenne voor de beste draadloze prestaties
en de sterke metalen behuizing met zonneklep maken deze
camera perfect voor gebruik buitenshuis. De camera wordt
aangeleverd met aanpasbare montage voor eenvoudige
bevestiging aan de muur. Je verbindt de camera gemakkelijk
draadloos via je wifi-netwerk of bekabeld met een
LAN-netwerk. Je kunt nu je oprit, tuinhuisje of andere
belangrijke plekken rondom je huis in de gaten houden voor
dat ultieme gevoel van veiligheid!

Duidelijke visie
De infraroodverlichting garandeert een helder nachtzicht met
een bereik van maximaal 25 meter. Deze IP-camera biedt een
720 high-definition beeld met zijn groothoeklens. Dit zorgt
voor een optimaal beeld dat een groot gebied beslaat,
bijvoorbeeld in je tuin. Met het ingebouwde geheugen van
16GB kun je videoclips opnemen voor wanneer je de
opnames op een later tijdstip wilt terugkijken.
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IPCam-3000 Outdoor WiFi IP camera with night vision
Slimme meldingen
Deze camera biedt je niet alleen een extra paar ogen rondom
je huis, het kan je zelfs waarschuwen wanneer er beweging
wordt gedetecteerd. De camera maakt het mogelijk om een
bewegingsdetectierooster te definiëren, dit is het gebied
waarin de camera wordt getriggerd om een melding te sturen
als er beweging is gedetecteerd. Op deze manier kun je
onmiddellijk actie ondernemen wanneer dat nodig is!
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IPCam-3000 Outdoor WiFi IP camera with night vision
ALGEMEEN
Height of main product
(in mm)

129 mm

Width of main product
(in mm)

134 mm

Depth of main product
(in mm)

85 mm

Power adapter included True

Power adapter output
current

2A

Power adapter output
voltage

5V

Input frequency

50 Hz

Input voltage

230 V

Mains plug grounded

False

Network communication TCP
protocols

Firmware OTA
updateable

True

RAM Memory size

16000 MB

Max external storage
size

16000 MB

Power plug type

EU

Power source

Wall socket

Input rating

230v power adapter to 5V

POWER ADAPTER

MAINS SOCKET
Double isolation

Double

Power cable length

70 cm

NON-HORIZONTAL SURFACE
Mounting materials
included

Screws

EMBEDDED

INPUT

WIFI
WiFi frequencies
supported

2.4 GHz

IMAGING
Lens material

Glass

Lens angle

70 degrees

Sensor resolution

1280*720

Max Framerate

30 fps

Face tracking

False

Focus type

Fixed focus

Face recognition

False

Motion detection

True

Night vision

True

Night vision range

25 m

Detection grid

True

Talk back

False
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IPCam-3000 Outdoor WiFi IP camera with night vision
PROTECTION
IP Code (International
Protection Rating)

IP65

ELECTRONIC
Input frequency of main 50 Hz
device

CONNECTIVITY
Cables included

Power cable, network cable

Wireless range

15 m

Wireless protocols

WiFi

Indicators

Power

Compatible Software
Platforms

Android, iOS

SENSOR
Sensor type

Motion

CONTROL
Controls

Reset

AUDIO
Microphone

False

COMPATIBILITY
Compatible Product
Lines

Plus Line

POWER
Wireless transmission
power (dBM)

2 dBM
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IPCam-3000 Outdoor WiFi IP camera with night vision

PRODUCT VISUAL 1

PRODUCT ESHOT 1

PRODUCT FRONT 1

PRODUCT SIDE 1

PRODUCT BACK 1

PRODUCT EXTRA 1

LIFESTYLE VISUAL 1

LIFESTYLE VISUAL 3
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