BC1
Sada s kamerou na baterii
Ultra dlouhá výdrž baterie
po váš klid po celý rok
Při použití se základnovou stanicí zajistí bezdrátová kamera BC1 ochranu
domácnosti bez jakýchkoli výpadků až po celý rok na jedno jediné nabití.
Kamera BC1 je vybavena klíčovými technologiemi společnosti EZVIZ
– např. barevným nočním viděním, obousměrným hovorem, aktivní
obranou a dalšími, díky kterým nabízí nepřekonatelné
využití v jakékoli domácnosti.

Video s rozlišením
1080p

Nabíjecí lithiová
baterie 12 900 mAh

Barevné noční vidění

Inteligentní detekce
pohybu osob

Aktivní
obrana

Přizpůsobitelné
hlasové výstrahy

Obousměrný
hovor

Krytí před prachem
a vodou IP66

Podporuje
síť Wi-Fi 2,4 GHz

Základnová stanice
součástí dodávky
(podporuje karty MicroSD
s kapacitou až 256 GB)

Umožňuje nabíjení
baterie prostřednictvím
solárního panelu EZVIZ

Komprese
videa H.265

Ochrana po celý rok
na jedno nabití
Kamera BC1 je vybavena nabíjecí baterií s působivou kapacitou
12 900 mAh, díky které vydrží fungovat po celý rok na jedno
plné nabití baterie. Zajistí vám tak klid a pohodu na 365 dní*.
* Údaj pochází z přísného testování v laboratořích společnosti EZVIZ za standardních podmínek.

Noční vidění v živých barvách
Díky dvěma vestavěným reflektorům může kamera BC1 snímat v živých barvách i za naprosté tmy.
Umožní vám tak vidět důležité detaily, o které byste jinak přišli.

Přesnější upozornění na pohyb
než kdykoli dříve
Vzhledem k integraci senzoru PIR a algoritmu detekce
siluety osob je kamera BC1 dostatečně inteligentní, aby
rozlišila osoby od jiných pohybujících se objektů, zajistila
vaše bezpečí a zároveň snížila množství nežádoucích oznámení.

Pozorný strážce vašeho majetku
Uživatelé mohou k detekci nastavit konkrétní časová období.
Jakmile kamera BC1 detekuje siluetu osoby, automaticky
spustí sirénu a oba reflektory začnou blikat*, aby narušitel
věděl, že je detekován.
* Reflektory neblikají při aktivovaném režimu barevného nočního vidění.

Přizpůsobitelné hlasové zprávy
Kamera BC1 s promyšleným designem vám umožňuje vytvořit
jedinečné hlasové zprávy*, které slouží jako pozdrav nebo
k odrazení narušitelů.
* Podporován je záznam tří 10sekundových zvukových zpráv.

Mluvte tak, jako byste tam byli
Podívejte se a poslechněte si, co se děje, a promluvte
si se svými návštěvníky – to vše jedním klepnutím
v aplikaci EZVIZ!

Rychlé a snadné bezdrátové nastavení
Díky velké výdrži baterie, připojení k síti Wi-Fi a magnetické
základně není k montáži kamery BC1 nutný profesionální technik.
Kameru jednoduše připevněte k jakémukoli kovovému povrchu
a bude připravena k použití!
* Součástí dodávky je i šroubovací základna, která představuje
další možnost montáže pevným našroubováním kamery na zeď.

Stvořena k dlouhé životnosti
Kamera BC1 nabízí krytí IP66 s vysokou úrovní ochrany proti
prachu a vodě a poskytuje dlouhotrvající ochranu i za
nejnepříznivějších povětrnostních podmínek.

Pro dosažení stabilního výkonu
používejte základnovou stanici.
Provoz základnové stanice na kabelové připojení zajišťuje
stabilnější připojení kamery BC1 k internetu i na delší
vzdálenosti a napomáhá k prodloužení životnosti baterie.

Až 4 kamery
BC1*

Snadné spárování
během několika vteřin

*Uživatelé si k základnové stanici mohou dokoupit přídavné kamery BC1.
*Údaje z laboratorních testů EZVIZ prováděných za standardních podmínek.

Vestavěná siréna
s hlasitostí 125 dB*

Zdířka na kartu
MicroSD (až 256 GB)

Úspora peněz za
úložiště a připojení

Úložiště

H.265
H.264

Kamera BC1 je vybavena pokročilou technologií komprese
videa H.265, díky které dosahuje lepší kvality videa s pouze
poloviční šířkou pásma a polovinou úložného prostoru
oproti předchozímu standardu komprese videa H.264.

Šířka pásma

H.265
H.264

*Údaje z laboratorních testů EZVIZ prováděných za standardních podmínek.
Výsledky se mohou lišit v závislosti na frakvenci a složitosti zaznamenávaných
aktivit a ostatních podmínkách prostředí provozu.

Chráníme vaše data a soukromí.
Ochrana vašich dat a soukromí je naší nejvyšší prioritou.
Přenos dat mezi kamerou a cloudem EZVIZ je v celém průběhu
šifrovaný. Klíče k dešifrování svých dat máte pouze vy.
128bitové
šifrování AES

Šifrovací
protokol TLS

Několik kroků
ověřování

Technické údaje Model CS-BC1-B1
Parametry sítě a úložiště

Parametry systému
Procesor

Vysoce výkonný vestavěný procesor SOC

Bezdrátové připojení

Vestavěný modul Wi-Fi 2,4 GHz

Operační systém

Linux

Konfigurace sítě

Párování s přístupovým bodem

Minimální požadavky na síť

1 Mb/s

Místní úložiště

Podpora karet MicroSD s kapacitou
až 256 GB v základnové stanici

Cloudové úložiště

Cloudové úložiště EZVIZ

Parametry kamery
Snímač obrazu

1/2,8” 2Mpx snímač CMOS s progresivním skenováním

Objektiv

2,8 mm při F1,6; 128° (úhlopříčně), 108° (horizontálně)

Objímka objektivu

M12

Noční vidění

Vzdálenost IR: 10 m, infračervený filtr s automatickým
přepínáním

Parametry videa
Komprese videa

H.265

Max. rozlišení

FHD 1 920 × 1 080

Snímkový kmitočet

Při síťovém přenosu 15 snímků za vteřinu

DNR

3D DNR

WDR

DWDR

Parametry zvuku
Audiovstup

Vestavěný všesměrový mikrofon

Audiovýstup

Vestavěný reproduktor

Kvalita zvuku

Potlačení šumu

Událost kamery
Snímač

Snímač detekce pohybu PIR

Alarm

Přizpůsobená oblast upozornění

Siréna

Vestavěná siréna o hlasitosti 105 dB

Obecné parametry
Provozní podmínky

−20 až 45 °C, vlhkost 95 % nebo nižší
(bez kondenzace)

Napájení

Nabíjecí lithiová baterie 12 900 mAh nebo 5 V
stejnosm.

Spotřeba elektrické energie

Max. 5 W

Krytí IP

IP66

Rozměry

Kamera: 104,76 × 62,80 × 62,80 mm
Základna: 81,97 × 63,97 × 160,22 mm

Rozměry balení

260,00 × 217,00 × 180,00 mm

Hmotnost

1 304 g

Technické údaje Model CS-BC1-B1
Parametry základnové stanice
Párování kamery

Podpora až 4 kamer BC1

Tlačítka

1 tlačítko synchronizace, 1 tlačítko zapínání, 1 tlačítko
vymazání (pro vymazání stiskněte na 5 vteřin)

Siréna

Vestavěná siréna o hlasitosti 125 dB

Lokální úložiště

Zdířka na kartu MicroSD v základnové stanici
(až 256 GB)

Anténa

2,4 G: 2 interní @ 3 dB

Indikátor

3 LED indikátor RGB; 1 síťový indikátor

USB

Nepodporuje

Síťové rozhraní

Autoadaptivní rozhraní Ethernet WAN RJ-45
10/100 Mb/s

Bezdrátové rozhraní

Podpora připojení 2,4 G. Aktuální dostupné kanály se
liší dle omezení oblasti prodeje. Teoretická maximální
frekvence ja 144 M při 802,11 b/g/n.

Napájení

Obvyklá spotřeba při napájení 12 V/1 A je nižší než
12 wattů; adaptér podporuje široké rozhraní
napájení od 100 V do 240 V

Obsah balení:

Certifikáty:

- Kamera BC1

CE/FCC/WEEE/ROHS/REACH/UL

- Základnová stanice
- Magnetická základna
- Šroubovací základna
- Napájecí adaptér (pro základnovou stanici)
- Napájecí adaptér (pro kameru)
- Kabel USB
- Montážní destička
- Vrtací šablona
- Sada šroubů
- Právní informace
- Stručná příručka

Speciﬁcations are subject to change without notice. "
", "
" and other EZVIZ’s trademarks and logos
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names
are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

https://www.ezvizlife.com/

