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Bullets
• HD 720p Wi-Fi Fixed IP Camera
• Met micro SD-kaartslot, microfoon, speaker en IR leds
• Ontvang een pushbericht wanneer er beweging is

gedetecteerd
• Te bedienen met de gratis E-SmartLife app
• In meerdere standen te positioneren en op meerdere plekken

te monteren: tafel/muur/plafond
• Creëer automatische of handmatige scenes om

bewegingsdetectie in- of uit te schakelen

Tech specs
Toepassing
Infrarood
Lenzen
Pan-Tilt
WiFi
WiFi standaard
Antennes
Audio functionaliteit
Opslag
App ondersteuning
Voeding
Bijgeleverd
Beeldkwaliteit
Resolutie
Kleur camera
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Binnenshuis
Ja
Dag-/nachtlens, IR cut filter
Nee
Ja
Wireless N
Intern
Microfoon, Luidspreker
Micro-SD
Android, iOS
USB powered
Voedingsadapter
HD
720p
Wit

Story
Houd je eigendommen veilig met de EM6400 HD Wi-Fi Fixed IP Camera. Deze HD 720p IP Camera is geschikt voor
binnen en werkt via Wi-Fi. De camera is eenvoudig te installeren en te gebruiken met de E-SmartLife app. Ontvang een
pushbericht op je smartphone wanneer de EM6400 beweging detecteert. Plaats een micro SD-kaart en de camera neemt
de beelden op. Dankzij de IR leds heb je ‘s nachts ook goed beeld. Je luistert mee met de beelden en kunt terugspreken.
Met de flexibele montagebeugel kun je de IP camera op een tafel, plafond of muur monteren.
Eenvoudig te installeren en te bedienen met de gratis E-SmartLife app
De IP Camera werkt via het Wi-Fi netwerk. Meld de camera aan op je thuisnetwerk via de gratis E-SmartLife app en de
camera is klaar voor gebruik en overal ter wereld te benaderen.
HD 720p IP Camera met IR leds
De EM6400 Fixed IP Camera heeft een HD 720p sensor voor goede beelden. De IR leds schakelen wanneer het donker
wordt automatisch in en zorgen voor goed beeld ‘s nachts.
---->
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<---Ontvang pushmeldingen bij beweging
Als de camera beweging detecteert dan wordt een pushmelding verzonden naar je smartphone. Dankzij de ingebouwde
speaker en microfoon kun je meeluisteren en terugspreken. Je bent altijd op de hoogte van alle gebeurtenissen in je omgeving.
Opnemen op een micro SD-kaart
Wil je de beelden van de IP camera opnemen? Steek een micro SD-kaart in de camera en de EM6400 slaat de beelden op.
Flexibele plaatsing
De EM6400 HD Wi-Fi Fixed IP Camera kun je op diverse plekken monteren, zoals: op tafel, muur en zelfs plafond.
Creëer handmatige of automatische scènes in de app
Maak een handmatige of automatische scène om één of meerdere functies tegelijk te activeren. Maak bijvoorbeeld een
automatische scène aan voor alle E-SmartLife camera’s zodat de bewegingsdetectie bij zonsondergang inschakelt en weer
uitschakelt wanneer ’s morgens de zon opkomt. Je kunt ook handmatig een snelkoppeling in het startscherm van de app
zetten om bewegingsdetectie in- of uit te schakelen wanneer je van huis gaat en weer thuiskomt.
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SKU
EAN
EM6400 8716065406245

Description
E-SmartLife Wi-Fi HD IP camera. Resolution: 1280 x 720
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