CamLine Pro Outdoor 1080p Full HD IP Camera
Dag en nacht uitstekende beelden dankzij de 1080p
Full HD sensor
EM6350-R1
EAN: 8716065331547
Inhoud verpakking: EM6350, wachtwoord ID kaart, voedingsadapter, netwerkkabel, splitterkabel, RJ45 koppelstuk, inbussleutel, schroeven en pluggen, quick
install guide, raamsticker

OVERVIEW
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voor buitengebruik (IP66)
In 3 stappen klaar voor gebruik: geen enkele netwerkkennis nodig
Stroomtoevoer via meegeleverde passieve Power over Ethernet adapter
Full HD sensor voor perfect beeld
Ontvang push notificaties en email bij alarm
IR cut filter voor accurate en natuurlijke kleuren
Prima beelden in het donker dankzij nachtzicht: tot 20 meter
Instelbaar en bedienbaar via de gratis Android/Apple smartphone app
Bekijk live video streams
Eenvoudig draadloos op het netwerk aan te sluiten
Ook bekabeld aan te sluiten

SPECIFICATIONS
Lens
•
•
•
•
•

Day/Night lens: Yes
IR cut: Yes
Infrared sensor: Yes
Diameter lens: 4,2 mm
Viewing angle: 80°

Alarm
•
•
•
•
•
•

Network
•
•
•
•
•
•
•
•

Network connection: Fast Ethernet (100 Mbps)
WiFi: WiFi 802.11 b/g/n
WiFi security: WPA2, WPA, WEP
Dynamic DNS-client: Yes
PoE-support: Passive PoE
WPS support: No
WiFi Smart config: No
p2p: Yes

Nightvision
•
•
•
•
•

Infrared lighting (nightview): Yes
Infrared modes: Auto, On, Off
Amount of IR LEDs: 36
IR distance: 20m
Lux: 0,4 Lux

PTZ

• PT-camera: No
• Digital zoom: 3X

Video

Video compression: H.264
• Frames per second: 25 fps
• Resolution: 1920x1080, 1280 x 720, 640 x 360,
320 x 180
• Videosensor Technologie: 1/2.7” CMOS
• Availlable streams: 2 video streams

Motion detection: Yes
E-mail notification: Yes
Push notification: Yes
Record to SD card: No
Record to FTP: No (snapshots on FTP yes)
Scheduled recording: No (except for recording on PC
using the PC software or NAS)

Accessibility
•
•
•
•
•
•

ONVIF-certified: Onvif 2.1
App available for: iOS, Android
Software available for: Windows
Browser support: IE, chrome, Safari, Firefox
Synology Surveillance Station listed: Yes
QNAP Surveillance Station listed: Yes

Physical characteristics
•
•
•
•
•
•

Environment: Outdoor
Operating temperature: -10~50°C
Operating humidity: 10%~90%RH
Dimensions in mm (WxHxD): 67 x 67 x 160
Weight: 355gr
Colour: White

Power Supply
• Output: 12V 1A 50/60Hz

• Input: 100 - 230V 50/60Hz
• Power consumption: 3,5 - 6,5W
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SYSTEM REQUIREMENTS
• Bedraad of draadloos netwerk
• Smartphone: Android, iPhone of PC: Windows

COMPATIBLE OPERATING SYSTEM
• Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10

DESCRIPTION
Vergroot het gevoel van veiligheid in en om je huis en tuin met de EM6350
CamLine Pro Outdoor 1080p Full HD IP Camera. De EM6350 is uitgerust
met een waterbestendige behuizing (IP66) en zorgt voor scherpe beelden
dankzij de Full HD sensor, IR cut filter en de infrarood led’s. Sluit de CamLine Pro Full HD IP Camera in drie stappen aan. Met de gratis CamLine Pro
app bedien je de camera over de hele wereld. Wanneer de camera beweging detecteert ontvang je direct een push notificatie of een email met daarin
een foto van de melding. De beelden van de Outdoor Full HD IP Camera kun
je opnemen op een Synology of QNAP NAS. Er is geen abonnement nodig en
er zijn geen vaste maandelijkse kosten.
Klaar voor gebruik in 3 stappen
De EM6350 Full HD IP Camera is klaar voor gebruik in 3 stappen. Verbind eerst de camera met het internet. Installeer dan de gratis CamLine Pro Android/Apple smartphone app. Vervolgens scan je de unieke
camera code en vul je het wachtwoord in. Vanaf nu kun je de Outdoor Full HD IP Camera bedienen met de
gratis app.
Geschikt voor buiten (IP66)
Dankzij de waterbestendige behuizing (IP66) is de CamLine Pro Outdoor HD IP Camera geschikt voor buiten. Hierdoor houd je jouw huis en tuin goed in de gaten.
Duidelijke beelden dankzij de Full HD sensor en IR Cut filter
De 1080P Full HD sensor en IR Cut filter zorgen voor uitstekende beelden. Zelfs ’s nachts. Wanneer het
donker wordt zullen de infrarood led’s vanzelf bijspringen zodat je dag én nacht perfecte beelden hebt.
Direct op de hoogte dankzij push notificaties en email
Detecteert de CamLine Pro Outdoor Full HD IP Camera beweging? Dan stuurt de EM6350 een push notificatie naar je smartphone of een email met foto naar het ingestelde emailadres.
Bewijsmateriaal opslaan op een NAS of FTP server
Bewaar foto’s als bewijsmateriaal op een FTP server. Ook kun je foto’s en videobeelden eenvoudig bewaren op een Synology of QNAP NAS.
Stroom en data over één kabel
De EM6350 Outdoor Full HD IP Camera wordt gevoed door een passieve Power over Ethernet (PoE) oplossing. Dit betekent dat de stroom en data over een dunne UTP kabel gaan waardoor je maar een klein
gaatje hoeft te maken voor de kabeldoorvoer. In tegenstelling tot andere Outdoor IP Camera merken die
een groot gat nodig hebben voor de doorvoer van de vele kabels.
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IMAGES

WIFI 802.11 B/G/N

PERFECT DAG- EN NACHTZICHT
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