
EyeOn Pet Monitor HD 360
DCS-855L/P

Home is where the SMART is

Houd uw huisdier altijd en overal in het oog met de DCS-855L/P EyeOn Pet Monitor HD 360. 

Met de pan/tilt-functie kunt u de camera op afstand bewegen, zodat u de hele woonkamer 

probleemloos vanaf uw mobiele apparaat kunt overzien! De DCS-855L/P biedt nachtzicht, 

temperatuurbewaking, geluids- en bewegingsdetectie, 2-weg audio, meldingen en meer. Zo 

staat u altijd in contact met uw huisdier.

Kenmerken
Camera

•	 HD-resolutie (1280 x 720) voor een gedetailleerd beeld 
•	 Infrarood nachtzicht om 24 uur per dag toezicht te 

kunnen houden
•	 802.11n draadloos netwerk voor een flexibele 

cameraplaatsing
•	 Fluisterstille pan- en tiltfunctie om de hele kamer te 

overzien
•	 Inclusief 16 GB microSD-kaart voor het opslaan van foto's 

en video's die automatisch worden gemaakt op basis van 
bewegings- en geluidsdetectie

•	 Mogelijkheid tot voeding via externe USB-accu1 

•	 Vijf ingebouwde rustige slaapliedjes
•	 Uw eigen muziek afspelen vanaf de microSD-kaart
•	 Verwisselbare blauwe, roze en witte accentringen en 

afdekkappen

Intelligent toezicht op huisdieren

•	 Geluidsdetectie waarschuwt u bij geluiden
•	 Bewegingsdetectie stelt u op de hoogte zodra de camera 

beweging registreert
•	 Temperatuurbewaking informeert u als de kamer te 

warm of te koud wordt
•	 Er kunnen meldingen naar uw mobiele apparaat 

worden gestuurd om u op bepaalde gebeurtenissen te 
attenderen

•	 Tweeweg audio zorgt ervoor dat u uw huisdier kunt 
horen en kalmerend kunt toespreken 

Handige bediening vanaf uw mobiele apparaat en computer
•	 Maakt gebruik van de gratis mydlink Lite app voor iOS- en 

Android-smartphones en -tablets2

•	 De mydlink Lite app helpt u uw apparaat te configureren 
en geeft u eenvoudig toegang tot alle functies

•	 Bekijk de beelden en bedien het apparaat via de 
beveiligde mydlink-webportal

Voornaamste eigenschappen 
van het product

™

Gebruik uw 
smartphone of 

tablet overal 
waar u wilt als 

huisdiermonitor

16 GB 

microSD-kaart 

inbegrepen

Houd dag en nacht een oogje in het zeil, 
overal waar u bent en in high definition

Beveiligde toegang met smartphone, 
tablet of computer

Pan- en tiltbediening op afstand om een 
groter gebied te kunnen bekijken

Tot wel 7 dagen video opnemen op de 
meegeleverde microSD-kaart

Bewegings- en geluidsdetectie en ver-
zending van waarschuwingen naar uw 
mobiele apparaat

HD
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afstand

4x digitale zoomPan- en tiltfunctie

HD
720p

HD-video met 
geluid

Geluids- en bewegings- 
detectie

Directe 
pushberichten

Slaapliedjes of 
uw eigen muziek 

afspelen

Temperatuur
Meldingen

Tweeweg audio

Gemoedsrust: altijd en overal
De EyeOn Pet Monitor HD 360 is speciaal ontworpen om u te helpen bij de zorg voor uw 

huisdier. De veelzijdige 24-uurs bewaking schakelt de nachtzichtmodus automatisch in 

zodra het donker wordt. Hierdoor heeft u dag en nacht duidelijk beeld en kunt u uw huisdier 

altijd in de gaten houden. U ontvangt een melding wanneer er geluid, beweging of een 

temperatuurverandering wordt gedetecteerd. U kunt uw huisdier niet alleen zien en horen, 

maar het ook troosten met een van de vijf rustige slaapliedjes of uw eigen muziek. En dankzij 

tweeweg audio kunt u er zelfs tegen praten. 
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De monitor is ideaal voor gebruik in huis, maar ook wanneer u onderweg 

bent. Hij is namelijk geschikt voor mydlink, wat betekent dat u vanaf uw pc 

of mobiele apparaat met internetverbinding op afstand toegang hebt tot 

de camera. Houd uw huisdier in het oog terwijl u van huis bent of bekijk de 

video's die op de meegeleverde 16 GB microSD-kaart zijn opgenomen om te 

zien wat er die dag gebeurd is. 

mydlink™ Lite app

Stap 1 
Installeren

Stap 3  
Toezicht houden

Stap 2 
Plaatsen

16 GB microSD-kaart voor 
automatische opnamen 

Foto’s en video’s maken en rechtstreeks 
op uw mobiele apparaat opslaan Houd toezicht met uw 

smartphone, tablet of computer2

Vooraanzicht

Nachtzichtverlichting (IR)

Voedings-LED

Cameralens

Accentring

Omgevingslichtsensor

Microfoon

Cloud-LED

Focusring

Achteraanzicht

Luidspreker
(onder afdekkap)

Voedingspoort 
(Micro-USB)

microSD-kaartsleuf
(onder afdekkap)

Direct-knop
Resetknop

Temperatuursensor

Pan/tilt-functie voor dekking van hoek tot hoek
In tegenstelling tot de meeste huisdiermonitors kan de EyeOn Pet Monitor HD 360 

naar wens omhoog, omlaag, naar links en naar rechts worden gedraaid. Dit geeft 

u de mogelijkheid om een grote kamer in het oog te houden. Dankzij fluisterstille 

motoren kunt u het camerabeeld wijzigen zonder uw huisdier te storen.

Makkelijk draagbaar om overal een oogje in het zeil te 
houden
U kunt de EyeOn Pet Monitor HD 360 meenemen als u met uw huisdier op reis 

bent, zelfs als er geen internetverbinding beschikbaar is. In dat geval verbind 

uw mobiele apparaat gewoon rechtstreeks met het draadloze netwerk van 

de EyeOn Pet Monitor HD 360. Dit maakt de monitor ideaal voor vakanties of 

voor een bezoek aan vrienden. U kunt hem zelfs op een externe USB-accu1 

aansluiten voor totale draagbaarheid!

Kijken vanaf meerdere apparaten

Geschikt voor mydlink™
Tot voor kort was het behoorlijk ingewikkeld om een videomonitor in een 

netwerk te integreren en toegang te configureren. mydlink maakt de toegang 

tot uw EyeOn Pet Monitor HD 360 eenvoudig, waar u ook bent en wanneer 

u maar wilt.  Download de gratis mydlink Lite app voor uw smartphone of 

tablet om de EyeOn Pet Monitor HD 360 snel en gemakkelijk te installeren 

en vanaf elke plek te gebruiken waar u over een draadloze of 4G LTE/3G-

verbinding beschikt. U kunt ook via uw computer inloggen op de beveiligde 

mydlink-webportal om uw huisdier in de gaten te houden.

Supereenvoudig te installeren
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Technische specificaties

Camera

Hardwareprofiel camera •	1/4" megapixel CMOS-sensor
•	 Ingebouwde ICR (Infrared-Cut Removable)-

filtermodule
•	5 meter IR-verlichtingsbereik
•	Minimale verlichting: 0 lux met IR-LED aan 
•	 Ingebouwde microfoon en luidspreker
•	Digitale zoom
•	Pan-bereik: -170° tot 170°
•	Tilt-bereik: -25° tot 95°

•	Brandpuntsafstand: 3,3 mm
•	Minimale objectafstand: 200 mm
•	Diafragmaopening: F2.2
•	Kijkhoek:
•	 (H) 70,4°
•	 (V) 43°
•	 (D) 84,6°

Connectiviteit •	802.11 b/g/n draadloos met ondersteuning van WEP/
WPA/WPA2

•	Werkt op de 2,4 GHz-band

•	Single-band 1T1R-modus ondersteunt een maximale 
overdrachtssnelheid van 72,2 Mbps (PHY-snelheid) bij 
gebruik van 20 MHz bandbreedte

Interface externe apparatuur •	microSDHC-kaartsleuf met meegeleverde 16 GB 
microSD-kaart

•	Resetknop

•	Direct-knop
•	Voedingspoort (Micro-USB)

LED's •	PWR LED: Link/Activity/Power •	Cloud-LED Cloud/Direct Mode

Beeldkenmerken •	Configureerbaar beeldformaat •	Tijdstempel

Videocompressie •	H.264 formaat videocompressie •	 JPEG voor stilstaande beelden

Videoresoluties •	1280 x 720 •	640 x 352

Audio-ondersteuning •	AAC
•	ADPCM

•	Vijf ingebouwde slaapliedjes

Kenmerken voor toezicht op huisdieren •	Geluidsdetectie met instelbare gevoeligheid
•	Bewegingsdetectie met instelbare gevoeligheid
•	Neemt foto's en video op naar microSD zodra er 

beweging of geluid wordt gedetecteerd

•	Temperatuurdetectie met configureerbaar 
waarschuwingsbereik

•	Stuurt meldingen zodra er geluid of beweging wordt 
gedetecteerd

•	Via tweeweg audio naar uw huisdier luisteren en ertegen 
praten

Mobiele app •	mydlink Lite app verkrijgbaar in de App Store en op 
Google Play

•	Compatibel met iOS- en Android-smartphones of -tablets2

Netwerk

Netwerkprotocollen •	 IPv4
•	ARP
•	TCP/IP
•	UDP
•	 ICMP

•	DHCP client
•	HTTP
•	HTTPS (voor configuratie) 
•	UPnP port forwarding
•	RTP/RTSP/RTCP

Beveiliging •	Beheerdersbeveiliging
•	Wachtwoordverificatie

•	HTTP-verificatie

Fysieke kenmerken

Afmetingen (L x B x H) •	114.16 x 109.16 x 131.3 mm (4.5 x 4.3 x 5.2 inch)

Gewicht •	396 g (14 oz) ± 5%

Voedingsingang •	5 V DC / 2 A, 50/60 Hz voedingsadapter •	Mogelijkheid tot voeding via een externe USB-accu met 
minimaal 2 A uitgangsstroom  1

Opgenomen vermogen •	7,5 watt max. ±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
•	FCC klasse B

•	 ICES
•	C-Tick
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Verwisselbare accentringen in 
verschillende kleuren

1 USB-accu niet inbegrepen, vereist minimaal 2 A output
2 Raadpleeg de pagina van de mobiele app in de app store om te zien of uw apparaat compatibel is.
3 16 GB microSD-kaart inbegrepen. Een SDHC-kaart van klasse 6 of hoger is aanbevolen. Ondersteunt kaartcapaciteit tot 32 GB.
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