
Full HD Wi-Fi Camera
DCS-8300LH

 ♦ Camerabeelden op afstand vanaf
elke plek ter wereld bekijken1 op uw 
smartphone of tablet2

 ♦ Beelden in hoge 1080p Full HD-
kwaliteit streamen

 ♦ 137° breed camerabeeld om een
groter gebied vast te leggen

 ♦ Geïntegreerd nachtzicht

 ♦ Compact en eenvoudig te
configureren 

 ♦ Bewegings- en geluidsdetectie met
waarschuwing via pushmeldingen

 ♦ Videoclips en foto’s3 opslaan op uw
persoonlijke cloudopslag4 of naar de 
geïntegreerde microSD-kaartsleuf5

 ♦ Ingebouwde microfoon
en luidspreker voor 
tweewegcommunicatie

 ♦ Werkt met mydlink Smart Home
apparaten6, Amazon Alexa, Google 
Assistant7 en IFTTT

 ♦ Maakt verbinding met uw bestaande
Wi-Fi-netwerk

Voornaamste 
eigenschappen 
van het product

Your Home, Only Smarter. Kenmerken
Met de mydlink™ Full HD Wi-Fi Camera kunt u alles dag en nacht in de gaten houden en opnemen, of u 

nu thuis of onderweg bent. Ingebouwd nachtzicht in combinatie met de groothoeklens en bewegings- 

en geluidsdetectie waarschuwt u zodra er iets onverwachts gebeurt, zodat u zich nergens zorgen over 

hoeft te maken.

Volledige ruimte 24 uur per dag in beeld

De DCS-8300LH heeft een 137° groothoeklens en een 1080p Full HD-sensor, zodat één camera de hele 

ruimte duidelijk in beeld brengt. Met ingebouwd nachtzicht kunt u zelfs in volledige duisternis alles 

in de gaten houden en opnemen. Dankzij het speciale uitklapbare ontwerp kunt u de kijkhoek snel 

aanpassen voor montage aan een wand of plafond of plaatsing op een plank.

Directe melding met video-opname

Ingebouwde bewegings- en geluidsdetectie waarschuwt u en start automatisch een opname zodra 

er beweging of geluid wordt waargenomen. De geïntegreerde microSD-kaartsleuf en het optionele 

mydlink™ Cloud-abonnement stellen u in staat om video’s en foto’s lokaal of extern in de cloud op 

te slaan. U kunt opgenomen video’s bovendien op elke plek ter wereld op uw smartphone of tablet 

afspelen en downloaden. Via de ingebouwde microfoon en luidspreker kunt u met gezinsleden praten 

terwijl u ze op het scherm ziet.

Altijd en overal toegang met mydlink™ Cloud Recording

De DCS-8300LH biedt ondersteuning voor mydlink™ Cloud Recording. Zo kunt u op een eenvoudige 

manier voor uw gezin zorgen en controleren wat er bij uw woning of kantoor gebeurt. Met een mydlink™ 

Cloud Recording-abonnement worden uw video-opnames automatisch in uw beveiligde persoonlijke 

cloudopslag opgeslagen. Speel overal en wanneer u maar wilt opnames af vanuit de cloud of download 

videoclips via internet naar uw mobiele apparaat. Bekijk waar u ook bent realtime livebeelden van uw 

camera’s met behulp van de mydlink™ app en stel automatische schema’s in via uw mobiele apparaat.

Geluids- en bewegingsdetectie 
Ontvang meldingen en neem 
videoclips op

Cloud Recording 
Sla videoclips automatisch op in de 
cloud zodat ze altijd beschikbaar zijn

Scherpe HD-beelden  
1080p HD-video
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Technische specificaties

Productafbeelding

Vooraanzicht Aansluitingen

Microfoon

IR-leds  
(achter 

afdekkap)

Cameralens

Lichtsensor

MicroSD-
kaartsleuf  

(aan de zijkant)

Resetknop

micro-USB-
aansluiting
(alleen voor 
voeding)

Cameravoet

Luidspreker

Status-led

Camera

Hardwareprofiel •	1/2,7” megapixel progressive CMOS-sensor
•	5 m (16 ft) IR-verlichtingsbereik
•	Minimale verlichting: 
•	Zwartwit (nachtmodus), IR-leds aan: 0 lux

•	 Ingebouwde ICR (Infrared-Cut Removable)-filtermodule 
•	Vaste lengte 2,7 mm
•	Diafragmaopening F2.4

•	Kijkhoek
•	 (H) 137°
•	 (V) 71°
•	 (D) 167°

•	 Ingebouwde microfoon
•	 Ingebouwde luidspreker
•	microSD-kaartsleuf5

Beeldkenmerken •	 Instelbaar beeldformaat
•	 Instelbaar geluidsdetectieniveau

•	 Instelbare bewegingsdetectievensters

Videocompressie •	Gelijktijdige H.264/MJPEG-compressie •	 JPEG voor stilstaande beelden

Videoresolutie •	Hoofdprofiel:  1080p (1920 x 1080) bij max. 30 fps •	Tweede profiel:  720p (1280 x 720) bij max. 15 fps

Audio-ondersteuning •	MPEG-2 AAC LC

Het kan allemaal met de mydlink™ app

U kunt uw camera in een mum van tijd instellen met de nieuwe mydlink™ 

app voor uw smartphone of tablet. Daarna kunt u uw camera vanaf elke 

locatie met internettoegang bekijken en beheren. Ook kunt u via interactie en 

schema’s automatiseringsregels instellen voor compatibele mydlink™ Smart 

Home producten. Met de One-Tap-functie schakelt u meerdere apparaten, 

maar ook detectiewaarschuwingen, eenvoudig in en uit met een simpele tik. 

Zo kunt u 'scenes' maken voor als u thuis of onderweg bent.

Smart Home compatibel

Roep het livebeeld van uw camera op met uw stem! Ervaar het handsfree 

bedieningsgemak via Amazon Alexa en Google Assistant met compatibele 

Amazon Echo- en Google Home/Chromecast-apparaten (apart verkrijgbaar) 

om eenvoudig te zien wat er thuis gebeurt terwijl u uw handen vol heeft. Maak 

uw huis slimmer door het te automatiseren met behulp van IFTTT. Schakel 

automatisch een lamp in zodra er beweging of geluid wordt gedetecteerd of 

laat u per sms of e-mail waarschuwen.
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Netwerk

Connectiviteit •	802.11n/g/b draadloos met WPA/WPA2-versleuteling
•	Werkt op 2,4 GHz-band

•	Bluetooth 2.1/3.0/4.0

Systeemintegratie

Gebeurtenissenbeheer •	Bewegingsdetectie
•	Geluidsdetectie
•	Cloudopname
•	Opname op SD-kaart

•	Met de hand gemaakte foto’s en videoclips worden op 
het mobiele apparaat opgeslagen

•	Pushmeldingen

Ondersteuning voor mobiele apparaten2 •	mydlink™ app voor iPhone, iPad, Android-telefoon en 
-tablet

Fysieke kenmerken

Omgeving •	Alleen voor gebruik binnenshuis

Afmetingen (L x B x H) •	66 x 66 x 109,6 mm (2,6 x 2,6 x 4,31 inch)

Gewicht •	105 g (3,7 oz) ± 5%

Voedingsadapter •	 Ingang:  100 tot 240 V wisselspanning, 50/60 Hz •	Uitgang:  5 V gelijkspanning 1,2 A (Micro-USB)

Opgenomen vermogen •	Maximum 5 W ± 5%

Temperatuur •	Gebruik: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F) •	Opslag: -20 tot 70 °C (-4 tot 158 °F)

Vochtigheid •	Gebruik: 20% tot 80% niet-condenserend •	Opslag: 5% tot 95% niet-condenserend

Certificeringen •	CE
•	CE LVD
•	RCM

•	FCC klasse B
•	 ICES
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 Smartphone of tablet moet via Wi-Fi of mobiele data toegang hebben tot internet.
 Raadpleeg de pagina van de app in de app store om te zien of uw apparaat compatibel is.
 Het gebruik van audio- of videoapparatuur voor opname van beeld of geluid van personen die hiervan niet op de hoogte zijn en hiervoor geen toestemming hebben gegeven, is in bepaalde landen of rechtsgebieden verboden. 

De eindgebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving.
 Abonnement vereist. Ga naar www.mydlink.com voor meer informatie.
 Camera is compatibel met microSD/SDHC/SDXC-kaarten tot v3.01. Camera is niet compatibel met v4.x-kaarten.
 Ga naar www.dlink.com voor meer informatie over mydlink producten die Smart Home functionaliteit ondersteunen. 

 Alexa-service en Google Assistant zijn mogelijk niet in alle regio’s beschikbaar.
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