Chytrý zvonek
Společník dveřního videotelefonu EZVIZ
Vychutnávejte si tón dveřního zvonku
dle svého výběru.
Zvonek vás jako společník dveřního videotelefonu EZVIZ okamžitě
upozorní na příchod návštěvníka, a virtuálně tak chrání váš domov.
Navíc si můžete život projasnit příjemnými vyzváněcími tóny.

Spolupracuje s
domovními zvonky
EZVIZ*

Vestavěný
reproduktor

Dvě antény,
síť Wi-Fi 2,4 GHz

100–240 V stř.

Standardní zástrčka
EU/US/UK

* Aktuálně spolupracuje pouze s modely EZVIZ DB1 a DB1C.

Několik vyzváněcích
tónů upozornění

Kompaktní design

Klasický tón slyšitelný v celé domácnosti.
Tento zvonek je doplňkem k domovnímu zvonku EZVIZ a upozorní
vás v případě, že právě nemáte svůj chytrý telefon při ruce.

Okamžité informování o návštěvnících.
Zvonek plní svou úlohu skvěle – třímetrový poloměr pokrývá hlasitostí 72 dB.
Jakmile někdo stiskne domovní zvonek, uslyšíte některý z několika
příjemných tónů a zároveň se vám na telefonu objeví požadavek
na příchozí videohovor.

Výběr z 20 příjemných vyzváněcích tónů.
Vyberte si dle svých estetických požadavků oblíbený tón.
Zvonek můžete i ztlumit, pokud si nepřejete být rušeni.

Dvě antény pro odezvu v reálném čase.
Zvonek je vybaven dvěma externími anténami, takže si nemusíte dělat starosti
o stabilitu sítě svého zabezpečovacího systému před dveřmi.

Parametry modelu CS-CMT-CHIME

Síť

Obecné parametry

Protokol

Vlastní cloudový protokol EZVIZ

Protokol rozhraní

Vlastní cloudový protokol EZVIZ

Konektor
Úložiště

Ne

Kabelová síť

Bez podpory

Rozhraní pro
napájecí zdroj

Standardní zástrčka EU/US/UK

Síť Wi-Fi
Standard sítě Wi-Fi

IEEE802.11b / g / n

Kmitočtové pásmo

2,4–2,4835 GHz

Šířka kanálu

Podpora 20 MHz

Zabezpečení

64/128bitový WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Přenosová rychlost

11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 144 Mb/s

Antény

Dvě externí antény

Provozní podmínky

Teplota: −10 až 40 °C,
vlhkost: 95 % nebo nižší (bez kondenzace)

Napájení

100–220 V stř.

Spotřeba elektrické energie

Max. 0,6 W

Rozměry

100 × 55 × 35 mm

Hmotnost

120 g

Obsah balení:

Certifikáty:

- Zvonek,

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

- 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/

