
Videobewakingscamera

WelcomeEye Cam

 
gebruiksvriendelijk

gemakkelijk aan te sluiten

Compatibel met WelcomeEye

Waterbestendig en robuust

 
DES9900CVC

Houd uw huis eenvoudig in de gaten
Met de monitorfunctie van de WelcomeEye Cam

Installeer de nieuwe Philips WelcomeEye Cam-videobewakingscamera en zie wie er voor de deur staat. U

profiteert zowel overdag als 's nachts van zeer hoogwaardige beelden en een erg brede kijkhoek dankzij de

infrarood-LED's.

Houd uw huis altijd in de gaten

Een bepaald deel van uw huis bekijken

Eenvoudige installatie

De zekerheid van een veiligere installatie

Snelle en eenvoudige montage met 2 draden

Houd uw huis eenvoudig in de gaten

Infrarood-LED's voor perfect nachtzicht

Zie uw gasten alsof ze voor u staan

Een kijkhoek van 95° (H) en 75° (V)

Stijlvol en waterbestendig

De WelcomeEye Cam is bestand tegen alle slechte weersomstandigheden



Videobewakingscamera DES9900CVC/10

Kenmerken Specificaties

Monitorfunctie

Bekijk eenvoudig een deel van uw huis met de

monitorfunctie van de WelcomeEye Cam.

Nachtzicht

Geniet van helder nachtzicht tot 10 meter met

de infrarood-LED's die zijn ingebouwd in de

WelcomeEye Cam.

Bescherming tegen polariteit

Installeer met een gerust hart uw WelcomeEye

Cam-videobewakingscamera dankzij de

bescherming tegen polariteit.

Eenvoudige installatie

Installatie is kinderspel met het 2-dradige

systeem. Koppel de WelcomeEye Cam met het

intercompaneel of de monitor en bekijk de

buitenkant.

Slank en robuust

Gebruik de WelcomeEye-bewakingscamera in

alle weersomstandigheden. De camera kan

worden gebruikt bij temperaturen tussen -20 °C

en +50 °C.

Zeer hoge beeldkwaliteit

Houd een tweede toegang tot uw huis of de

binnenkant van uw huis in de gaten met de

CMOS 900TVL-kleurensensor. Hiermee hebt u

een zeer hoge beeldkwaliteit.

Brede kijkhoek

De WelcomeEye Cam is uitgerust met een

instelbare lens en heeft een brede kijkhoek. De

Philips-videobewakingscamera maakt uw

leven een stuk eenvoudiger.

 

Elektrische kenmerken

Elektrische kenmerken: 20V DC / 220mA /

4,4W

Elektrische verbinding: 2 losse kabels

Afwerking

Afwerking: Grijs en zwart aluminium

Set functies

Afmetingen: 210 (h) x 150 (l) x 93 (d) mm

Gewicht: 0,69kg

Maximale afstand

Draadloos: 120m

Gebruikstemperatuur

Temperatuurbereik: -20 °C / +50 °C

Kenmerken enkel product

Afmetingen: 69 (h) x 69 (l) x 160 (d) mm

Gewicht: 0,31kg

Garantie

Jaar: 2

Bedrading

Circuit: 2-draads

Norm en certificering

Type: CE, RoHS, REACH

bediening

Zender: Buiten (IP66)

specificaties

Bevestiging: Vlak gemonteerd

Lens: Instelbaar

Nachtzicht: Infrarood-LED's (10 m)

Sensor: C-MOS kleur-900TVL

Kijkhoek: H95°/V75°
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