
SmartLife Video Ovipuhelin | Wi-Fi | Muuntaja | Android™ & 
iOS | Full HD 1080p | Cloud / Micro SD | IP54 | 
Liiketunnistimella | Yökuvaus | Harmaa/Musta

General information

Älykkään Nedis® SmartLife-ovisilmäkameran avulla tiedät 
aina, kun joku on ovellasi, riippumatta siitä, missä olet. 
Kun vieras soittaa ovikelloa tai liiketunnistin havaitsee 
hänen lähestyvän ovea, saat push-ilmoituksen 
älypuhelimeesi. Voit aloittaa videopuhelun ja pyytää 
postinjakajaa jättämään pakettisi naapurille tai kertomaan 
ovea avaamatta kaupustelijalle, ettet ole kiinnostunut 
hänen tuotteistaan.
Voit vastata mistä tahansa käsin, kunhan älypuhelimesi 
internetyhteys on käytössä. Kodin turvallisuus paranee, 
koska vaikuttaa siltä, että olet kotona.
Full HD-kameran (1080p) katselukulma on 130° ja sillä voi 
kuvata pimeässä, joten näet selvästi, kuka on ovella, 
vuorokaudenajasta riippumatta.
Ei haittaa, vaikka et olisi tavoitettavissa. Kuvat tallentuvat 
microSD-kortille, joten voit katsoa niitä silloin kun haluat.
Langaton ovisilmäkamera on helppo asentaa vanhan 
ovikellon paikalle. Kulmansäätö mahdollistaa 
ovisilmäkameran asettamisen juuri sopivaan asentoon.
Yhdistä ovisilmäkameraan Nedis®-ovikelloyksikkö 
(WIFICDPC10BK), jotta kuulet kun ovikello soi, vaikka 
älypuhelimesi ei olisi päällä.

Features

• Lähettää push-ilmoituksia älypuhelimeesi, jos joku 
lähestyy ovea (liikkeentunnistus) tai soittaa ovikelloa
• Liikkeentunnistuksen voi poistaa käytöstä (esimerkiksi 
silloin, kun ovi on kadun puolella)
• 2-suuntainen viestintä vieraiden kanssa mistä tahansa 
käsin
• Full HD-tallennus (1080p) ja älypuhelimesta käytettävä 
digitaalizoomi lähempää tarkastelua varten
• Toimii 12-24 voltin vaihtovirralla - voit asentaa vanhan 
ovikellon tilalle
• Tallenteet tallentuvat MicroSD-kortille, jonka koko on 
enintään 128 Gt (ei sisälly pakkaukseen) - voit katsoa 
tapahtumia myöhemmin
• Kulmansäätömahdollisuus takaa sopivan katselukulman 
• Yhteydessä Nedis® SmartLife -sovellukseen
• Ovisilmäkameraan voi yhdistää langattoman ovikellon 

Sales information

Order code: WIFICDP10GY
Product 
description:

SmartLife Video Ovipuhelin | Wi-Fi | 
Muuntaja | Android™ & iOS | Full HD 1080p 
| Cloud / Micro SD | IP54 | Liiketunnistimella 
| Yökuvaus | Harmaa/Musta

Packaging: Lahjapakkaus lukituksella
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 142 mm 98 mm 70 mm 198 g
40 300 mm 415 mm 360 mm 8470 g



(WIFICDPC10BK - ei sisälly pakkaukseen), jotta kuulet 
ovikellon, kun olet kotona, vaikka puhelin ei olisi lähellä

Specifications

Väri: Harmaa / Musta
Maksimi lähetysantennin 
vahvistus:

0 dBi

Virtakaapelin pää B: Micro USB
Virtakaapelin pää A: USB
Materiaali: Muovi
Maksimi virrankulutus: 4 W
Sovellus saatavana kohteeseen: Android™ & iOS
Pilvipalvelutallennus 
mahdollisuus:

Kyllä

Sopii käytettäväksi: Nedis® SmartLife
LED: 1
Tallennustyyppi: Micro SD / Cloud
Tulovirta: 1 A
Langaton tekniikka: Wi-Fi
Lähetystaajuuden alue: 2400-2484 MHz
Maksimi kuvantarkkuus: Full HD 1080p
Yökuvaus: 10 m
Korkeus: 114 mm
Maksimi lähetysteho: 18 dBm
Linssi: 3.2 mm
Paino: 100 g
Syvyys: 27 mm
Leveys: 44 mm
Katselukulma: 130 °
Liiketunnistimella: Kyllä
Säädettävä äänenvoimakkuus: Kyllä
Tarvikkeet: Kulmansäätötyökalu
Laitteen tulovirran liittimet: 2-johdin
Virtalähteen tyyppi: Muuntaja
Kuvapiiri: 1/2.9” CMOS
IP suojaluokitus: IP54
Tulojännite: 12 - 24 VAC
Melodioiden lukumäärä: 4 Melodiaa
Ohjataan: App
Toimintalämpötila-alue: -20 - 50 °C

Package contents

Ovisilmäkamera
Seinäkiinnike
Kulmansäätösovitin
Asennustarvikkeet
Pika-aloitusopas
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