
SmartLife Ulkokamera | Wi-Fi | Full HD 1080p | IP65 | Cloud 
/ Micro SD | 12 VDC | Yökuvaus | Android™ & iOS | 

Valkoinen/Hopea
General information

Kodin automatisoinnista tuli juuri entistä helpompaa. 
Tämän helppokäyttöisen älykkään IP-ulkokameran voi 
yhdistää kätevästi olemassa olevaan Wi-Fi-verkkoon, jotta 
sillä voi valvoa kotisi ulkoalueita ja tallentaa äänen tai 
liikkeen. 

Full HD-tarkkuus
Se tallentaa selkeitä kuvia Full HD-tarkkuudella (1920 x 
1080 pikseliä). Lisäksi kamera on yhtä tehokas yöllä: sen 
yökuvaustilan kantama on 15 metriä. 

Vedenpitävä
Erittäin kestävällä ja vedenpitävällä kotelolla suojattu IP-
kamera tallentaa videokuvaa jopa 128 Gt:n microSD-
muistikorteille (ei sisälly toimitukseen).

Kristallinkirkas
Kamera tallentaa HD-videoita ja -kuvia 1280 x 720 pikselin 
tarkkuudella 1/3 tuuman CMOS-kennolla, jotta kuvat ovat 
kristallinkirkkaita, ja kamera käynnistyy, kun se havaitsee 
ääntä tai liikettä. 

Kaksisuuntainen yhteys
Kameran kautta voi keskustella, koska siinä on 
kaksisuuntainen puhe ja kuuntelu käytössä. Sitä voi siis 
käyttää puhelimen tapaan sen kantaman alueella.

Helppo asennus
Yksikön mukana toimitetaan kamerateline, ja sen 
pikaoppaan avulla asennus onnistuu nopeasti.

Nedis® SmartLife
Löydä laaja ja alati kasvava valikoima tuotteita, kuten 
polttimoita, katkaisijoita, pistorasioita, antureita ja 
kameroita, joita voi ohjata helppokäyttöisellä ja 
intuitiivisella sovelluksella. Koska ääniohjaus tukee 
Amazon Alexa- ja Google Home -järjestelmiä, etkä tarvitse 
muuta kuin nykyisen Wi-Fi-verkkosi, saat yhdistetyn 
älykodin helposti.
Etsitpä sitten yksittäistä älypolttimoa tai -pistorasiaa tai 
haluat automatisoida koko kotisi, tutustu siihen, kuinka 
helposti saatavilla älyteknologia on nykyään.

Sales information

Order code: WIFICO11CWT
Product 
description:

SmartLife Ulkokamera | Wi-Fi | Full HD 
1080p | IP65 | Cloud / Micro SD | 12 VDC | 
Yökuvaus | Android™ & iOS | 
Valkoinen/Hopea

Packaging: Lahjapakkaus lukituksella
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 90 mm 95 mm 195 mm 328 g
20 410 mm 225 mm 485 mm 8200 g



Features

• Älykäs IP-ulkokamera tarjoaa helpon tavan asentaa 
langattomasti yhdistetyn turvajärjestelmän kodin 
ulkopuolelle.
• Full HD-tarkkuus kristallinkirkkaisiin tallenteisiin
• Helppo yhdistää suoraan omaan Wi-Fi-verkkoon - erillistä 
keskitintä ei tarvita
• Mukana toimitetaan kamerateline 
• Tukee täysin kaikkia Nedis® SmartLife -valikoiman 
tuotteita

Specifications

Väri: Valkoinen / Hopea
Sisäänrakennettu 
mikrofoni:

Kyllä

Virtalähteen tyyppi: Verkkovirtakäyttöinen
Materiaali: Muovi
Virtapistoke: Euro/Tyyppi C (CEE 7/16)
Sovellus saatavana 
kohteeseen:

Android™ & iOS

Pilvipalvelutallennus 
mahdollisuus:

Kyllä

Integroidut kaiuttimet: Kyllä
Lähetystaajuuden alue: 2400-2483.5 MHz
Sopii käytettäväksi: Nedis® SmartLife
Katselukulma: 110 °
Kuvapiiri: 1/3" CMOS
LED: 1
Tarvikkeet: Kameran Asennusteline / 

Verkkosovitin EU-Pistoke
Tallennustyyppi: Micro SD / Cloud
Tulovirta: 1 A
Langaton tekniikka: Wi-Fi
IP suojaluokitus: IP65
Korkeus: 73 mm
Virtalähteen kaapelin 
pituus:

1.50 m

Maksimi lähetysteho: 15 dBm
Yökuvaus: 15 m
Maksimi lähetysantennin 
vahvistus:

3 dBi

Infrapuna hämäränäkö: Kyllä
Kameran malli: Bullet kamera
Linssi: 2.8 mm
Kuvaa per sekunti: 25 fps
Paino: 237 g
Syvyys: 133 mm
Leveys: 73 mm
Tulojännite: 12 VDC
Laitteen tulovirran liittimet: DC 5.5 x 2.1 mm
Maksimi virrankulutus: 12 W
Maksimi kuvantarkkuus: Full HD 1080p
Megapikselit: 2 MPixel
Virta Ethernetin yli - tuki: Ei
Kalansilmä: Ei
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Ohjataan: App

Package contents

IP-kamera
Virtasovitin
Kamerateline
Pika-asennusohje
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