
Allmän information

Denna Nedis® IP-kamera för smarta hem är ett självklart 
tillskott till smarta hemmasystem. Den har funktioner för 
panorering och lutning för att nå hela rummet. 
Den här trådlöst styrda övervakningskameran ansluts direkt 
med Wi-Fi-hemnätverket – det krävs ingen ytterligare hubb 
– utlöses av rörelser och ljud i rummet. 

Smart IP-kamera
Nu har hemautomation blivit enklare. Den här lättanvända 
kameran kan enkelt anslutas till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk 
för att övervaka ljud eller rörelse i rum. 
Den spelar in i HD-upplösning (1280 x 720 pixlar) för 
fullständig skärpa på de tagna bilderna. Dessutom är 
kameran lika kraftig på natten tack vare dess 
bildförstärkare, som ger ett avstånd på 10.0 m. 
Kameran har stöd för microSD-kort på upp till 128 GB 
(medföljer ej) som ger massor av videoklippslagring. Dess 
snygga och kompakta design gör att den kan placeras var 
som helst i rummet för att spela in en betraktningsvinkel på 
110° när 1/4-tums CMOS-sensorn utlöses.
Panorerings- och lutningsfunktionerna gör att kameran kan 
spela in ett större område när du styr den via din telefon 
eller surfplatta.

Om Nedis SmartLife
Upptäck ett stort och ständigt växande sortiment av 
produkter – såsom lampor, brytare, uttag, sensorer och 
kameror – som alla kan styras med en lättanvänd och 
intuitiv app
Oavsett om du letar efter en enda smart lampa eller 
kamera, eller om du vill automatisera hela huset, kan du 
upptäcka hur lättillgängligt smart teknik är i dag.

Features

• Smart IP-kamera – reagerar automatiskt för att spela in 
rörelser eller ljud i rummet

Försäljningsinformation

Order code: WIFICI20CGY
Produktbeskrivning: Smart IP-kamera, WiFi | Panorera 

och luta | HD 720p
Förpackning: Giftbox with eurolock
Varumärke: Nedis

Antal LxBxH (mm) Vikt

1 190x94x90 215 gr.
20 405x210x435 8440 gr.
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• HD-upplösning – för kristallklara inspelade bilder
• Lätt att ansluta direkt till Wi-Fi-nätverket – det krävs ingen 
separat hubb
• Tvåvägskommunikation – för att höra och prata med 
personer i rummet
• Vägg- och takmontering ingår – lätt att fästa direkt ur 
förpackningen
• Fullt stöd från alla andra produkter i Nedis® SmartLife-
serien.

Specifikationer

Lins: 2.6 mm
LED: 1
Spänning: 5 VDC
Bildchip: 1/4\" CMOS
Operating Temperature: -20 - 50 °C
Max. Radio uteffekt: 18.5 dBm
Antennens förstärkning: 3 dBi
Frekvensomfång: 2.400 - 2.4832 GHz
Nattsikt: 10 m
Viewing angle: 110 °
Megapixel: 1 MPixel
Tillbehör: Kamerafäste
Tillbehör: Nätadapter EU Kontakt
Tillbehör: Självhäftande dyna
Tillbehör: USB-kabel
App tillgänglig för: Android™ & iOS
Kompatibel med: Nedis® SmartLife
Max. upplösning: 720P
Material: Plastic
Färg: Grå/Vit
Trådlös teknik: Wi-Fi
Gränssnitt: USB (Micro)
Lagringstyp: microSD
Nätkontakt: Euro / Type C (CEE 7/16)
Funktioner: 2-Vägs Audio
Funktioner: Mörkerseende
Funktioner: Motion sensor
Funktioner: Pan Tilt Zoom
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Paketet innehåller

IP camera
Alternative coloured cover
USB cable
Power adapter
Camera mount
Adhesive pad
Quick start guide
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