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APP EZVIZ

C1C
Câmera WI-FI Interna de Alta Resolução

Sempre atenta
A C1C foi projetada para oferecer imagens muito nítidas,
mesmo com baixíssima luminosidade. É simples e rápida de
instalar e com uma super visão possibilita o monitoramento
de todos os cantos.
720p/1080p

WI-FI 50m (Área Livre)

110°/130°
Abertura de Lente

Áudio Bidirecional

Infravermelho
(Alcance 12m)

Max.
256GB

Slot MicroSD
(Até 256 GB)

Acesso Remoto
(APP EZVIZ)

Fácil instalação e ﬁxação
(Base Magnética)

* Armazenamento
Seguro na nuvem

Detecção de Movimento
Inteligente

C1C

720p

C1C

1080p

C1C 1080p
Microfone
está aqui

C1C 720p
Microfone
está aqui

Super visão de dia e de noite
Monitore 24 horas com uma ótima visão noturna
da sua C1C. O LED infravermelho, mesmo com
pouca luz, captura imagens com qualidade até
12 metros de distância.

Sempre em prontidão
Você nem sempre pode estar presente ou pode?
Com detecção de movimento inteligente, a C1C vigia sua
propriedade e imediatamente manda um alerta no seu
dispositivo móvel, com uma imagem capturada quando
qualquer coisa incomum acontece.
(Os alertas instantâneos devem ser ativados manualmente.)

Comunicação a qualquer hora e lugar
Com o recurso de comunicação bidirecional da C1C, através
do App EZVIZ no seu dispositivo móvel, você escuta, conversa
com seus familiares e ainda detêm estranhos indesejdos. Desfrute
do recurso do áudio bidirecional onde quer que esteja.
*Necessário uso de internet que não depende do produto.
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EZVIZ trabalha com Amazon Alexa
e Google Home Assistant
Transmita ao vivo suas câmeras EZVIZ no Amazon
Echo Show ou peça ao Assistant do Google Home
para ativar ou desativar alertas de movimento no
aplicativo EZVIZ.

Conecte, ﬁxe e monitore
Com a base magnética e os kits de montagem
ﬁca fácil colocar a C1C na prateleira ou ﬁxar na
parede ou no teto. Depois de conﬁgurada, você
pode ajustar manualmente sua posição para
monitorar praticamente em qualquer lugar em
ambiente interno.

Especiﬁcações Técnicas 720p: CS-C1C-D0-1D1WFR / 1080p: CS-C1C-D0-1D2WFR
Câmera
Sensor de imagem

Interface
720p : Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/4”

Armazenamento

Slot para cartão micro SD (Máx. 256 GB) Não incluso cartão de memória

1080p : Sensor CMOS de varredura progressiva de 1/2.9"

Alimentação

Micro USB

Velocidade do obturador Obturador autoadaptativo
Lente

720p: 2.8mm, ângulo de visão: 92° (Horizontal), 110° (Diagonal)
1080p: 2.8mm, ângulo de visão: 106° (Horizontal), 130° (Diagonal)

Montagem de lente

M12

Dia e noite

Filtro de redução de infravermelho automático

DNR

DNR 3D

Compressão
Compressão de vídeo

H.264

Tipo H.264

Perﬁl principal

Taxa de bits de vídeo

720p: HD; Padrão; Basico. Taxa de bits adaptável.
1080p: Ultra-HD; HD; Padrão. Taxa de bits adaptável.

Taxa de bits de áudio

Autoadaptável

Taxa de bits máxima

2M

Rede

Wi-Fi
Padrão

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n Draft

Faixa de frequência

2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Largura de banda de canal

Compatível com 20MHz

Segurança

WEP de 64/128-bit, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Taxa de transmissão

11b: 11 Mbps, 11g: 54 Mbps, 11n: 72 Mbps

Informações gerais
Fonte de alimentação

DC 5V±10%

Consumo de energia

MÁX. 4.0 W

Alcance de IR

MÁX. 12 m

Dimensões

64mm x 64mm x 103mm

Dimensões da embalagem

123mm x 79mm x 125.5mm

Peso bruto

96g

Alarme inteligente

Detecção de movimento inteligente

Pareamento WI-FI

Pareamento AP

Protocolo

Protocolo proprietário da nuvem EZVIZ

Protocolo de interface

Protocolo proprietário da nuvem EZVIZ

Resolução Máx.

720p: 1280 x 720; 1080p: 1920 x 1080

Recursos gerais

Anti-cintilação, transmissão dupla, Heart Beat, imagem
espelhada, proteção de senha, marca d’ água.

Taxa de quadros

Máx: 25fps (720p); 20fps (1080p)
Autoadaptável durante a transmissão de rede

Imagem

Conteúdo da caixa:

Requisitos

- Câmera IP

- Temperatura: 10 - 45°C

- Cabo USB

- Umidade: 95% ou menos (sem condensação)

- Adaptador de energia
- Adesivo de espuma
- Placa de metal

Certiﬁcações

- Guia de Início Rápido
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Siga a EZVIZ nas redes sociais:

Ezviz Brasil

https://www.ezvizlife.com/br

