
General information

Tato Smart Home IP Kamera představuje základní doplněk 
jakéhokoliv inteligentního domácího systému a připojuje 
se přímo k Vaší domácí Wi-Fi síti - k jejímu spouštění 
pohybem nebo zvukem v místnosti není vyžadován žádný 
další adaptér. 
Dodatečný senzor pro sledování klimatu v této jednotce 
lze také používat k monitorování okolní teploty a vlhkosti v 
místnosti.
Plně kompatibilní se všemi ostatními produkty řady 
Nedis® SmartLife. 

Chytrá IP Kamera
Domácí automatizace je opět o něco jednodušší. Tuto 
jednoduchou kameru lze snadno připojit ke stávající Wi-Fi 
síti, aby v místnostech monitorovala jakýkoli zvuk či 
pohyb. 
Aby dosáhla naprosto čistého obrazu, pořizuje záznam v 
FULL HD rozlišení (1 920 × 1080 pixelů). Díky režimu 
nočního snímání s dosahem 5 metrů kamera navíc 
pořizuje stejně kvalitní obraz i v noci. 
Kamera podporuje kartu microSD s kapacitou až 128 GB 
(není součástí balení), která jí zaručí dostatek místa na 
záznam. Díky přizpůsobivé a ohebné konstrukci ji lze 
umístit kamkoli v místnosti, odkud bude svým senzorem 
1/4" CMOS pořizovat záznam v zorném úhlu 110°.
Spolu s jednotkou je dodáván i držák kamery pro 
připevnění na stěny místnosti.

Může fungovat jako dětská chůvička
Tato Smart IP Kamera nabízí obousměrnou komunikaci 
(mluvení i poslech) a lze ji tedy používat i jako dětskou 
chůvičku, která přenáší čistý zvuk.

Může fungovat jako senzor pro sledování klimatu
V zařízení je rovněž nainstalován senzor vlhkosti a 
klimatu, který poskytuje informace o klimatu v místnosti. 

Informace o zařízení Nedis® SmartLife
Objevte širokou a neustále se rozvíjející škálu produktů - 
například žárovky, spínače, zástrčky, senzory a kamery - 
které lze ovládat prostřednictvím intuitivní a jednoduché 
aplikace. Díky hlasovému ovládání, které je podporováno 
funkcí Amazon Alexa nebo Google Home, nepotřebujete 
nic jiného než svou stávající síť Wi-Fi - snadno si tak 
vytvoříte propojený chytrý domácí systém.
Ať již sháníte jednoduchou chytrou žárovku nebo zástrčku 
nebo chcete automatizovat celý dům, začněte objevovat, 

Sales information

Order code: WIFICI11CWT
Product 
description:

SmartLife Vnitřní Kamera | Full HD 1080p 
| Cloud / Micro SD | Noční vidění | 
Android™ & iOS | Wi-Fi | Bílá

Packaging: Dárková krabice s eurozávesem
Brand name: Nedis

Quantity LxWxH (mm) Weight

1 230 mm 98 mm 45 mm 202 g
40 391 mm 230 mm 463 mm 8900 g

SmartLife Vnitřní Kamera | Full HD 1080p | Cloud / Micro SD 
| Noční vidění | Android™ & iOS | Wi-Fi | Bílá



jak je v současné době chytrá technologie dostupná.

Features

• Chytrá IP Kamera - automaticky reaguje a zaznamenává 
jakýkoliv pohyb a zvuk v místnosti
• FULL HD rozlišení - pro nahrávání křišťálově čistého 
záznamu
• Snadné připojení přímo k Vaší síti Wi-Fi - není vyžadován 
žádný samostatný adaptér
• Lze ji rovněž použít jako dětskou chůvičku (s 
obousměrnou komunikací) a jako senzor pro kontrolu 
klimatu (reagující na okolní klima)
• Dodává se s nástěnným držákem pro snadné upevnění 
ke stěnám
• Plně kompatibilní se všemi ostatními produkty řady 
Nedis® SmartLife.

Specifications

Barva: Bílá
Vestavěný mikrofon: Ano
Vstupní napájecí 
konektor(y):

Micro USB

Strana napájecího 
kabelu B:

Micro USB

Strana napájecího 
kabelu A:

USB

Typ zdroje napájení: Síťové napájení
Materiál: Plast
Aplikace ke stažení pro: Android™ & iOS
Hmotnost: 120 g
Funkce záznamu v 
cloudu:

Ano

Integrované 
reproduktory:

Ano

Výška: 285 mm
Provozní teplota: -20-50 °C
Maximální vysílací 
výkon:

10 dBm

Vysílací frekvenční 
rozsah:

2400-2483.5 MHz

Noční vidění: 5 m
Maximální zisk antény: 2.5 dBi
Objektiv: 4.0 mm
Délka napájecího 
kabelu:

2.00 m

Hloubka: 33 mm
Šířka: 53 mm
Kompatibilní s: Nedis® SmartLife
Úhel záběru: 110 °
Obrazový čip: 1/3" CMOS
LED: 1
Příslušenství: Držák Kamery / AC Adaptér EU 

Zástrčka / Samolepicí Podložka / 
USB Kabel

Vstupní napětí: 5 V DC
Typ skladování: Micro SD / Cloud
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Vstupní proud: 1 A
Maximální spotřeba 
energie:

2.5 W

Zástrčka: Euro
Bezdrátová 
technologie:

Wi-Fi

Maximální rozlišení: Full HD 1080p
Megapixel: 2 MPixel

Package contents

IP kamera
Senzor pro sledování klimatu
Kabel USB
Síťový adaptér
Držák kamery
Stručná instalační příručka
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