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lutning | Cloud / DRM-stöd | Med rörelsesensor | Nattsikt | 

Android™ & iOS | Grå/Vit
General information

Den här lättanvända smarta IP-kameran för inomhusbruk 
kan enkelt anslutas till ditt befintliga Wi-Fi-nätverk för att 
övervaka dina nära och kära och registrera alla ljud eller 
rörelser.
Inspelningar kan vara kontinuerliga, schemalagda eller 
startas av rörelse eller ljud.

Montera kameran enkelt på väggen, i taket eller på en 
hylla med det medföljande monteringsfästet och flytta 
kameran horisontellt och vertikalt via den kostnadsfria 
appen på din telefon eller ställ in den på att automatiskt 
följa rörelser så att du inte missar någonting.

Den har en trevlig utformning som gör den till ett 
välkommet tillskott i alla rum och IR-lysdioderna ger upp 
till 10 meters mörkerseende även utan andra ljuskällor.

Den inbyggda klimatsensorn visar både temperatur och 
luftfuktighet i rummet via appen.

Se, lyssna på och prata direkt med den som befinner sig 
framför kameran eller titta på tidigare inspelningar som 
lagrats på MicroSD-kortet (ingår inte) eller i molnet (kräver 
abonnemang). Även om rörelsedetektionen är avstängd 
kan andra ändå skicka pushmeddelanden till dig bara 
genom att trycka på knappen på kamerans front.

Om Nedis® SmartLife
Upptäck ett brett och ständigt växande produktutbud - till 
exempel lampor, strömbrytare, uttag, sensorer och 
kameror - som alla kan styras via en lättanvänd och 
intuitiv app.
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.

Features

• Full HD-bildkvalitet för att se och registrera allt
• Automatisk rörelsespårning så att du inte missar 
någonting
• Gullig design, perfekt för övervakning av barn
• Med en fysisk knapp på kameran kan pushmeddelanden 

Sales information

Order code: WIFICI30CGY
Product 
description:

Smart Inomhus kamera | Wi-Fi | Full HD 
1080p | Panorera lutning | Cloud / DRM-
stöd | Med rörelsesensor | Nattsikt | 
Android™ & iOS | Grå/Vit

Packaging: Giftbox with eurolock
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 115 mm 100 mm 245 mm 473 g
5 255 mm 120 mm 565 mm 2640 g
20 530 mm 255 mm 585 mm 11580 g



skickas till din telefon
• Klimatsensor för övervakning av temperatur och 
luftfuktighet i rummet
• Spela in på MicroSD-kort upp till 128 GB (ingår inte) eller 
i molnet (kräver abonnemang)
• Avkänning av ljud och rörelse, båda med justerbar 
känslighet
• Mörkerseende upp till 10 m med IR-lysdioder
• Inbyggd vaggvisa - stäng av och sätt på den i appen, välj 
en favoritvisa så att barnet somnar lättare
• Inbyggd mikrofon och högtalare för 
tvåvägskommunikation - perfekt att användas för 
babyövervakning
• Hölje ingår - silikonhölje med två öron som får den att 
likna en katt

Specifications

Inbygd mikrofon: Ja
Typ av strömkälla: Strömadapter
App tillgänglig för: Android™ & iOS
Moln inspelnings 
funktionalitet:

Ja

Integrerade högtalare: Ja
Kompatibel med: Nedis® SmartLife
LED: 1
Tillbehör: Kamerafäste / Nätadapter EU 

Kontakt / USB-kabel / 
Klimatsensor

Lagringstyp: DRM-stöd / Cloud
Ingångsström: 1 A
Trådlös teknik: Wi-Fi
Maximal antennförstärkning:3 dBi
Driftstemperatur: -20 - 50 °C
Färg: Grå/Vit
Maximal upplösning: Full HD 1080p
Megapixel: 2 MPixel
Nattsikt: 10 m
Med rörelsesensor: Ja
Maximal ström konsumtion: 5 W
Strömkabel sida B: USB Micro B Hane
Strömbakel sida A: USB A Hane
Bildchip: 1/2.9” CMOS
Lins: 3.6 mm
Vikt: 250 g
Betraktningsvinkel: 105 °
Strömkabel längd: 1.5 m
Djup: 83 mm
Sänd frekvensområdet: 2412 - 2472 MHz
Panorera lutning: Ja
Nätkontakt: Euro / Typ C (CEE 7/16)
Inspänning: 5,0 V DC
Kontrollerad av: App
Maximal sändningseffekt: 18.5 dB/m
Höjd: 135 mm
Bredd: 84 mm
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Package contents

IP-kamera
Silikonhylsa
USB-kablage
Nätadapter (EU)
Kamerafäste
Snabbstartsguide
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