
Allmän information

Nu har hemautomation blivit enklare. Den här lättanvända 
smarta utomhus-IP-kameran kan enkelt anslutas till ditt 
befintliga Wi-Fi-nätverk för att övervaka områdena utanför 
ditt hus och registrera alla ljud eller rörelser. 

Full HD-upplösning
Den spelar in i Full HD-upplösning (1920 x 1080 pixlar) för 
fullständig skärpa på de tagna bilderna. Dessutom är 
kameran lika kraftig på natten tack vare dess 
bildförstärkare, som ger ett avstånd på 15.0 m. 

Vattenfast
IP-kameran är helt inkapslad i ett mycket tåligt och 
vattentätt hölje och spelar in på MicroSD-kort med kapacitet 
upp till 128 GB (ingår inte).

Kristallklart
Kameran spelar in HD-videor och bilder på 1280 x 720 pixlar 
genom dess 1/3-tums CMOS-sensor för kristallklar 
upplösning, och utlöses när ljud eller rörelse detekteras. 

Tvåvägskommunikation
Det är möjligt att kommunicera via kameran eftersom 
tvåvägskommunikation (tala och lyssna) är aktiverat – vilket 
innebär att den kan användas på samma sätt som en 
telefon när människor är inom räckvidden.

Enkel att installera
Ett kamerafäste levereras med enheten och dess 
snabbstartsguide garanterar att du har installerat den på 
nolltid.

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. Med röststyrningsfunktioner som stöds av 
Amazon Alexa och Google Home och utan behov av något 
annat än ditt befintliga Wi-Fi-nätverk är detta ett anslutet, 

Försäljningsinformation

Ordernummer: WIFICO11CWT
Produktbeskrivning: Wi-Fi smart IP-kamera för 

utomhusbruk vattentät Full HD 
1080p

Förpackning: Giftbox with eurolock
Varumärke: Nedis

Antal LxBxH (mm) Vikt

1 90x95x195 328 gr.
20 410x225x485 7280 gr.
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smart hem på ett enkelt sätt.
Oavsett om du letar efter en enda smart lampa eller ett 
uttag, eller om du vill automatisera hela huset, kan du 
upptäcka hur lättillgänglig smart teknik är i dag.

Egenskaper

• Smart utomhus-IP-kamera – erbjuder ett trådlöst 
säkerhetssystem som är enkelt att installera för en 
fastighets utsida.
• Full HD-upplösning – för kristallklara inspelade bilder
• Lätt att ansluta direkt till Wi-Fi-nätverket direkt till Wi-Fi-
nätverket – det krävs ingen separat hubb
• Levereras med ett kamerafäste 
• Fullt stöd från alla andra produkter i Nedis SmartLife®-
serien.

Specifikationer

Nattsikt: 15 m
LED: 1
Lins: 2.8 mm
betraktningsvinkel: 110 °
Bildchip: 1/3" CMOS
Driftstemperatur: -20 - 50 °C
Megapixel: 2 MPixel
Antennens förstärkning: 3 dBi
Max. Radio uteffekt: 18.5 dBm
Frekvensomfång: 2400 - 2483.5 MHz
Tillbehör: Adapter
Tillbehör: Kamerafäste
App tillgänglig för: Android™ & iOS
Kompatibel med smarthome: Nedis® SmartLife
Spänning: 12 VDC
Max. upplösning: 1080P
Material: Plastic
Färg: Vit
IP-klassning: IP65
Trådlös teknik: Wi-Fi
Gränssnitt: DC
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Lagringstyp: microSD
Nätkontakt: Euro / Type C (CEE 7/16)
Egenskap: 2-Way Audio
Egenskap: Mörkerseende
Egenskap: Motion sensor

Paketet innehåller

IP-kamera
Nätadapter
Kamerafäste
Snabbinstallationsguide
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