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

General information

Tämän helppokäyttöisen älykkään IP-ulkokameran voi 
yhdistää kätevästi olemassa olevaan Wi-Fi-verkkoon, jotta 
sillä voi valvoa kotisi ulkoalueita ja tallentaa äänen tai 
liikkeen.
Vedenpitävä metallikotelo ja 15 metrin pimeänäkö 
viimeistelevät luotettavan ratkaisun päivittäiseen käyttöön 
vuoden ympäri.

Voit katsoa, kuunnella ja puhua kameran edessä olevan 
henkilön kanssa tai katsoa tallenteita microSD-kortilta (ei 
sisälly toimitukseen) tai pilvestä (tilauspohjainen).
Tallennuksia voidaan tehdä jatkuvasti, ajastaa tai 
aktivoida liikkeen tai äänen perusteella.
Full HD -tallennukset (1 920 x 1 080) tallennetaan joko 
micro SD -kortille (enintään 128 Gt, ei sisälly 
toimitukseen) tai pilvipalveluun (tilauspohjainen). 

Nedis® SmartLife
Tutustu suureen, alati laajentuvaan tuotevalikoimaamme, 
johon kuuluu esimerkiksi lamppuja, kytkimiä, pistorasioita, 
antureita ja kameroita. Kaikkia tuotteita voidaan ohjata 
helppokäyttöisellä ja intuitiivisella sovelluksella.
Etsitpä sitten yksittäistä älylamppua tai -pistorasiaa tai 
haluat automatisoida koko kotisi, tutustu siihen, kuinka 
helposti saatavilla älyteknologia on nykyään.

Features

• Vedenpitävä (IP65) metallikotelo takaa luotettavan ja 
kestävän ratkaisun, joka sopii ympärivuotiseen käyttöön 
• Full HD -kuvanlaatu, jolla tallennat kaikki yksityiskohdat; 
katso reaaliaikaista videokuvaa tai tallennettuja videoita 
sovelluksella
• Kun kamera havaitsee (ei-toivottua) liikettä, se lähettää 
push-ilmoituksen älypuhelimeen ja aloittaa tallennuksen 
automaattisesti
• Kaksisuuntainen ääni, jonka ansiosta voit sekä kuunnella 
että puhua
• Vedenpitävä metallikotelo takaa luotettavan ja kestävän 
ratkaisun, joka sopii ympärivuotiseen käyttöön
• Tallennus enintään 128 Gt:n micro SD -kortille (ei sisälly 
toimitukseen) tai pilvipalveluun (tilauspohjainen)

Sales information

Order code: WIFICO40CBK
Product 
description:

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

Packaging: Lahjapakkaus lukituksella
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 100 mm 95 mm 190 mm 560 g
5 205 mm 120 mm 470 mm 2960 g
20 430 mm 250 mm 485 mm 12660 g



• Liikkeen- ja äänentunnistus sekä säädettävä herkkyys
• Pimeänäkö jopa 15 m tehokkaan infrapuna-LEDin 
ansiosta

Specifications

Väri: Musta
Materiaali: Metalli
Sisäänrakennettu 
mikrofoni:

Kyllä

Virtalähteen tyyppi: Verkkovirtakäyttöinen
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 °
LED: 1
Tarvikkeet: Kameran Asennusteline / 

Verkkosovitin EU-Pistoke
Tallennustyyppi: Micro SD / Cloud
Tulovirta: 1 A
Langaton tekniikka: Wi-Fi
IP suojaluokitus: IP65
Yökuvaus: 15 m
Infrapuna hämäränäkö: Kyllä
Kameran malli: Bullet kamera
Kuvaa per sekunti: 25 fps
Maksimi virrankulutus: 12 W
Maksimi lähetysantennin 
vahvistus:

2 dBi

Maksimi kuvantarkkuus: Full HD 1080p
Megapikselit: 2 MPixel
Virta Ethernetin yli - tuki: Ei
Kalansilmä: Ei
Kuvapiiri: 1/2.9” CMOS
Maksimi lähetysteho: 20 dBm
Linssi: 3 mm
Paino: 300 g
Tulojännite: 12 V DC
Ohjataan: App

Package contents

IP-kamera ulkokäyttöön
Kamerateline
Virtasovitin
Pika-aloitusopas
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