Disponível em:
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C6N

APP EZVIZ

Ampla cobertura em diversas situações

Câmera PanTilt WI-FI Inteligente
A C6N vem equipada com Infravermelho Inteligente.
Captura mais detalhes com pouca luz. Com campo
de visão de 360º você monitora todas as partes do
ambiente sem se preocupar em perder nenhuma
situação importante.

1080p

Infravermelho Inteligente
(alcance 10m)

Rotação Horizontal: 340º
Rotação Vertical: 55º

Modo de suspensão para
Proteção de privacidade

Detecção de movimento
Inteligente

Rastreamento Inteligente

Áudio Bidirecional

Acesso Remoto
(APP EZVIZ)

Wi-Fi (Área Livre)

Max.
256GB

Slot MicroSD
(até 256 GB)

* Armazamento
Seguro na Nuvem

Visão noturna inteligente.
No modo de visão noturna a intensidade dos
LEDs infravermelhos se ajusta automaticamente
evitando superexposição oferecendo imagens
muito mais nítidas de dia e de noite.

Sem Infravermelho

Zero pontos cegos.
Amplie seu campo de visão para 360º
com a C6N. Você não perde nenhum
detalhe do ambiente monitorado.

Rotação vertical
55°

Rotação horizontal
340°

Com Infravermelho

Rastreio de movimento inteligente.
A C6N é inteligente o suﬁciente para rastrear
um objeto em movimento e ao mesmo tempo
alertá-lo, através do App EZVIZ, com imagens
em tempo real.

Comunicação em todo tempo.
Converse com seus entes queridos e intimide os
indesejados. Use o áudio bidirecional da C6N com
o App EZVIZ e desfrute da comunicação com o
ambiente monitorado onde você estiver.

Mais privacidade para você.
Ative o modo de suspensão quando você precisar.
Aﬁnal de contas, todos precisam de um pouco de
privacidade em alguns momentos.

Grave de várias formas.
Salve as gravações de forma segura. A C6N vem com slot
para cartão MicroSD com capacidade de armazenamento
de até 256GB. Grave também no NVR ou no EZVIZ Cloud*
para backup adicional.
* A função está disponível apenas em alguns países. Veriﬁque a disponibilidade

Suporte de Cartão MicroSD

Armazenamento em
nuvem criptografado*

NVR EZVIZ

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.

Quase Pro
Leve, pequena, bonita e inteligente.
A C6N oferece recursos muito próximos
a de câmeras proﬁssionais. Com tudo isso
é muito difícil não se sentir mais seguro.

Especiﬁcações Técnicas CS-C6N-A0-1C2WFR
Câmera

Rede

Sensor de imagem

Sensor CMOS de varredura progressiva F2.4 de 1/4”

Alarme inteligente

Detecção de movimento inteligente

Velocidade do obturador

Obturador autoadaptativo

Pareamento Wi-Fi

Pareamento AP

Lente

4mm, ângulo de visão: 85° (Diagonal), 75° (Horizontal),
45° (Vertical)

Protocolo

Protocolo proprietário da nuvem EZVIZ

Protocolo de interface

Protocolo proprietário da nuvem EZVIZ

Montagem da lente

M12

Dia e noite

Filtro de redução de infravermelho automático

DNR

DNR 3D

WDR

WDR digital

Compressão
Compressão de vídeo

H.264

Taxa de bits de vídeo

Taxa de bits adaptável.

Informações gerais

Wi-Fi
Padrão

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Faixa de frequência

2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Largura de banda de canal

Compatível com 20MHz

Segurança

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

Taxa de transmissão

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

Imagem

Fonte de alimentação

5 VCC/1A

Máx. Resolução

1920 × 1080

Consumo de energia

Máx. 5W

Taxa de quadros

Alcance IR

Máx. 10 metros

Máx.: 15fps; Autoadaptável durante a transmissão de
rede

Dimensões

88 mm x 88.2 mm x 119 mm

Dimensões da embalagem 103 mm x 103 mm x 168 mm
Peso bruto

218g

Interface
Armazenamento

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

Alimentação

Micro USB

Rede com ﬁo

1 porta RJ45 (porta Ethernet autoadaptável de 10M/100M

Conteúdo da caixa:

Requisitos:

- Câmera C6N

- Temperatura: -10° C até 45° C

- Base

- Umidade: 95% ou menos (sem condensação)

- Kit de parafusos
- Cabo de alimentação
- Modelo de perfuração
- Adaptador de alimentação

Certiﬁcações

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

Ezviz Brasil

https://www.ezvizlife.com/br

