Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera
Compleet door app bedienbare videobewaking
EM6275
EAN: 8716065329155
Mastercarton: 10
Packaging contents: EM6275, Power supply cable length approx. 3.0m, Network
cable, Screws and plugs, Mounting bracket, CD-ROM, Quick install guide, ID/Password card, Window Sticker
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In 3 stappen klaar voor gebruik: geen netwerkkennis nodig
Dual-lens technologie en HD sensor: dag en nacht perfect beeld
Push notificaties: ontvang direct een melding bij alarm
Grote kijkhoek door Pan/Tilt
Volledig instelbaar en bedienbaar via de gratis app
Detectie en opname in 1
Bekijk ook de beelden 5 seconden voorafgaand aan de melding
Live meeluisteren en terug spreken door ingebouwde microfoon en speaker
5 Jaar garantie
Toegankelijke helpdesk
Nederlandstalige handleiding
Eenvoudige installatie

SYSTEM REQUIREMENTS
• Bedraad of draadloos netwerk

COMPATIBLE OPERATING SYSTEM
• Compatibel met Android smartphones of tablets, iPhone of iPad en PC met Windows, Apple MacOSX
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Dimensions in mm. (WxHxD): 75x117x80, weight in grams: 279
Power usage: 4W, Power: DC 5V, 1.5A
Network interface: Ethernet 10BaseT/100BaseTX, Auto-MDIX, RJ-45
Wireless interface: IEEE 802.11b/g/n max 150 Mbps
Pan/Tilt control: Pan viewing range 340° ( -170° ~ 170° ) Tilt viewing range 130° ( -40° ~ 90° )
Image sensor: RGB HD megapixel 1/4 inch CMOS sensor, day and night separate sensors
Automatic exposure control
Automatic white balance,
Automatic gain control
Automatic brightness control.
Light sensitivity: 0.2 Lux ( IR LED off )
0 Lux (with 10 meters IR LED on)
Automatically turn on the IR LED on low light environment.
Lenses:
3.3 mm, F2.8, viewing angle: 70°, fixed iris
focus range: 50 cm to infinity
day and night separate lenses
Buttons:
One reset button, to factory default settings
One WPS button for automatic WiFi setup
Indicators: One LED for Internet connection status indication
One LED for Ethernet connection indication
One LED for SD card recording indication
Video compression: H.264, baseline profile level 3.1
Video streaming: Separate frame rate/resolution/bandwidth settings for PC and mobile.
Video resolution: 1280x800, 1024x768, VGA(640x480), QVGA(320x240)
Bandwidth: 64k, 128k, 256k, 512k, 768k, 1M, 1.2M, 1.5, 2, 3 Mbps
Frame rate: 1~5, 10, 15, 20, 25, 30 fps
Audio: Built-in microphone for audio monitoring
Built-in 0.5W speaker for alarm and half-duplex two-way audio.
Audio compression: G.711
Security: Web management username/password protection
WiFi WEP and WPA/WPA2 security mode
Installation, management and maintenance: Plug & play by ID/password.
Web browsing: Built-in web server for standard web browser access
Video display on Internet Explorer browser
Video snapshot on any browser
Supported protocols: IPv4, HTTP (ActiveX), TCP, ICMP, RTSP, RTP, UDP, RTCP, SMTP, SNTP, FTP, DHCP,
ARP, DNS, PPPoE.
Video management software: Surveillance software for viewing and archiving up to 36 cameras
Users: Up to 20 simultaneous unicast users (depends on video settings)
Alarm and event management: Events triggered by motion and sound detection
Email/ftp alarm message: Push notification on iPhone/iPad and Android devices.
Micro-SD Card reader: Supports up to 32GB Micro-SD Card
Operating conditions: 0-50 °C
Humidity: 20 – 80% RH (non-condensing)
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DESCRIPTION
Met de EM6275 Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera beveilig je
eenvoudig je huis en thuiskantoor. De EM6275 is volledig instelbaar
en bedienbaar met de app en binnen 3 stappen klaar voor gebruik.
Dankzij de HD dual-lens technologie heb je dag en nacht perfect
beeld. De pan/tilt camera overziet een groter gebied dan een vaste
IP camera, doordat hij horizontale en verticale bewegingen maakt.
Bij een alarm wordt direct een push notificatie verstuurd en luister je
live mee met de beelden en spreek je ook terug. Je mist geen enkel
belangrijk moment. Bovendien zijn er geen abonnementskosten aan
verbonden.
In 3 stappen klaar voor gebruik: geen netwerkkennis nodig
De EM6275 Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera is in 3 stappen klaar voor gebruik. Sluit de
IP Camera op je netwerk aan, download de app op je smartphone of tablet en vul de gebruikersnaam en wachtwoord in. Benader de EM6275 Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera vanaf
nu overal ter wereld via internet.
Dual-lens technologie en HD sensor: dag en nacht perfect beeld
De EM6275 Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera beschikt over twee HD lenzen. Een HD lens
voor overdag en een HD lens voor ‘s nachts. De camera schakelt automatisch over. Zo heb je
24 uur per dag perfect beeld.
Push notificaties: ontvang direct een melding bij alarm
Wanneer de IP Camera beweging of geluid detecteert, ontvang je direct een melding op je
smartphone of tablet. Ook als je telefoon of tablet in slaapstand staat. Zo volg je alles op de
voet overal ter wereld (via internet).
Grote kijkhoek door Pan/Tilt
Bekijk elke hoek in je kamer met deze EM6275 Easy Pro View Pan/Tilt HD IP Camera dankzij
de pan/tilt functie van 340° horizontaal en 130° verticaal. Bedien de EM6275 met de Easy Pro
View app. Beweeg de camera in de richting die je kiest door met je vinger over het scherm
van je tablet of smartphone te swipen.
Volledig instelbaar en bedienbaar via de gratis app
Via de speciale app voor Android en iOS stel je de EM6275 volledig in op je tablet of smartphone. Verder zijn alle functies via de app te bedienen.
Detectie en opname in 1
Als de camera geluid of beweging detecteert, worden de beelden opgenomen en opgeslagen
op een Micro SD-kaart*, NAS of Dropbox. De beelden kijk je gemakkelijk terug via de app. Je
hoeft geen externe recorder aan te sluiten.
Bekijk ook de beelden 5 seconden voorafgaand aan de melding
Natuurlijk wil je weten wat er voor een alarmmelding is gebeurd. De Easy Pro View Pan/Tilt
HD IP Camera neemt de beelden voorafgaand aan de melding ook op. Zo heb je altijd elke
gebeurtenis in beeld.
Live meeluisteren en terugspreken door ingebouwde microfoon en speaker
Luister live mee bij een melding door de ingebouwde microfoon. Zo weet je exact wat er gebeurt. Het is zelfs mogelijk om terug te praten of een sirene af te spelen via de ingebouwde
speaker.
* Micro SD-kaart is niet meegeleverd
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