
Wire-Free Camera
DCS-2800LH-EU

Voornaamste eigenschap-
pen van het product

KenmerkenYour Home, Only Smarter.
De Wire-Free Camera is een uitbreidingscamera voor de Wire-Free Camera Kit (DCS-2802KT-EU). Het 

mydlink™ Pro Wire-Free Camerasysteem is ideaal voor bewakingstoepassingen in kleine kantoren en 

thuiskantoren. De compacte Wire-Free Camera is geschikt voor overdag en ’s nachts en kan zowel 

binnen als buiten worden gebruikt. Hij beschikt over ingebouwd nachtzicht, bewegingsdetectie en een 

gratis mobiele app, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken wanneer u van huis bent. 

Compact ontwerp, eenvoudige configuratie
De DCS-2800LH-EU heeft een compact en onopvallend ontwerp, zodat hij in elk interieur past, waar u hem 
ook plaatst. U kunt hem overal gebruiken, zowel binnen als buiten. Hij is water- en weersbestendig. U kunt 
de camera uiterst eenvoudig aan uw bestaande Wire-Free Camera Kit toevoegen met de gratis mydlink™ 
app. Nadat u de app op uw mobiele apparaat hebt geïnstalleerd, wordt u met een paar tikjes door het hele 

configuratieproces geleid.

Uitgebreide mogelijkheden
Ondanks zijn geringe afmetingen heeft de DCS-2800LH-EU alle eigenschappen die u nodig hebt om uw 
woning te bewaken. Onboard Wi-Fi biedt een groter bereik en een grotere bandbreedte voor vlotte 1080p Full 
HD videostreams op elk apparaat. De DCS-2800LH-EU ondersteunt tweeweg audio, gelijktijdig live weergeven, 
opnemen en afspelen1 voor maximaal vier kanalen na toevoeging van optionele DCS-2800LH-EU camera’s. 

Ingebouwde bewegingsdetectie stuurt automatisch meldingen naar uw mobiele apparaat en maakt 
automatisch foto’s en videoclips die op een microSD-kaart2, externe HDD2, of in uw cloudopslag5 worden 
bewaard. De ingebouwde infrarood LED biedt ’s nachts tot 7,5 meter zicht. U kunt zich dus ontspannen in de 
wetenschap dat u uw woning of klein kantoor 24 uur per dag in de gaten kunt houden. Dankzij twee krachtige 

lithiumbatterijen kan de camera gedurende lange tijd worden gebruikt zonder te hoeven worden opgeladen.

Overal toegang met de mobiele app
Met de mydlink™ app kunt u op een eenvoudige manier voor uw gezin zorgen en in de gaten houden wat er bij 
uw woning of kantoor gebeurt. Blijf op de hoogte met meldingen en praat met uw dierbaren wanneer u maar 
wilt. Krijg toegang tot uw camera via de mydlink™ mobiele app en bekijk en beheer uw camera met uw mobiele 
apparaat. U kunt via tweeweg audio communiceren met de personen of dieren in beeld. Dankzij de mogelijkheid 
om zelf een video-opname te starten, hebt u de bewaking van uw woning helemaal in de hand, waar u zich ook 
bevindt.

 ♦ Hoogwaardige 1080p Full HD-resolutie 
zorgt voor gedetailleerde foto’s en 
haarscherpe videobeelden

 ♦ Kijkhoek van 140 graden

 ♦ Plaats hem waar u maar wilt (binnen/
buiten)

 ♦ Weerbestendig

 ♦ Duurzame lithiumbatterijen

 ♦ Ingebouwde IR-LED’s voor video-
opnames tot op 7,5 meter afstand in 
complete duisternis

 ♦ Geavanceerde bewegingsdetectie met 
PIR

 ♦ H.264 ondersteuning voor optimale 
videostreaming

 ♦ Ontvang meldingen en bewaar foto’s en 
videoclips op uw mobiele apparaat

 ♦ Bekijk en beheer uw camera op afstand 
via de mydlink™ app3

 ♦ Bewaar videoclips op een microSD-kaart2, 
externe HDD2, of in uw cloudopslag5

 ♦ Tweeweg audio

 ♦ AES128-versleutelde video- en 
audiostreaming

Geavanceerde bewegingsdetectie 
Ontvang meldingen en neem 
videoclips op zodra beweging 
wordt gedetecteerd

100% draadloos 
Werkt op batterijen met 
onboard Wi-Fi

IP65 binnen/buiten 
Overal te plaatsen dankzij 
weersbestendige behuizing

Vereist  
Wire-Free 

Camera Kit
(Apart verkrijgbaar)



DCS-2800LH-EU Wi-Fi Battery Camera 

Technische specificaties

Productafbeeldingen

Camera

Hardwareprofiel •	1/4” 2 megapixel progressive CMOS-sensor
•	Minimale verlichting:
•	Zwartwit (nachtmodus), IR-leds aan: 0 lux

•	Brandpuntsafstand lens: 1,9 mm
•	Diafragmaopening: F2.2
•	Digitale zoom (4x)
•	7,5 m (25 ft) IR-verlichtingsbereik

•	Kijkhoek (16:9):
•	Horizontaal: 115°
•	Verticaal: 64°
•	Diagonaal: 140°

•	 Ingebouwde lichtsensor
•	 Ingebouwde microfoon

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

Videoresolutie •	1080p (1920 x 1080)
•	720p (1280 x 720)

•	Tot 24 fps

Audio-ondersteuning •	MPEG-2 AAC LC •	Tweeweg audio

Netwerk

 Connectiviteit •	2,4 GHz: 802.11n/g/b draadloos met WPA2-versleuteling •	922 MHz of 866 MHz voor signalering

Algemeen

Knoppen •	Sync-knop

LED •	Statusled

Systeemintegratie

Gebeurtenissenbeheer •	PIR-bewegingsdetectie
•	Cloud Recording
•	Pushmeldingen

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

Ondersteuning voor mobiele 
apparaten

•	mydlink™ apps voor iPhone, iPad, iPod touch en Android-
apparaten4

Vooraanzicht Achteraanzicht

Lichtsensor

Ingebouwde 
microfoon

1080p-lens

Sync-knop

Statusled

Micro-USB-poort

Video-opnames automatisch opslaan met mydlink™ Cloud
Met een mydlink™ Cloud Recording-abonnement worden uw video-opnames automatisch opgeslagen op een cloudserver. Speel opnames in de cloud overal 
en wanneer u maar wilt af 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 mobiele app en stel automatiseringsschema’s in via uw mobiele apparaat.

PIR-venster



Ga voor meer informatie naar: www.dlink.com
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DCS-2800LH-EU Wire-Free Camera

Fysieke kenmerken

Omgeving •	Voor binnen-/buitengebruik

IP-klasse •	 IP65

Gewicht •	240 gram (8,47 ounce) ± 5%

Batterij •	23,5 W, 3,6 V totale spanning •	Twee 3350 mAh lithium-ion 18650-batterijen

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

Opgenomen vermogen •	Stand-bymodus:
•	< 0,22 mW

•	Actieve modus: 
•	< 1.100 mW (dagmodus)
•	< 2.500 mW (nachtmodus)

Temperatuur •	Gebruik: -20 tot 50 °C (-4 tot 122 °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

•	 cUL
•	FCC klasse B
•	 ICES

Afmetingen (H x B x D) •	85 x 66 x 85 mm (3,37 x 2,6 x 3,37 inch)

Schema

1  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 staten of rechtsgebieden verboden. 
De eindgebruiker is verantwoordelijk voor de naleving van de geldende lokale wetgeving.

2 De DCS-H100 Wi-Fi Hub (inbegrepen bij de DCS-2802KT-EU) is vereist voor het maken van video-opnames op SD-kaart en HDD. Deze is compatibel met microSD/SDHC/SDXC-kaarten tot v3.01 en is niet compatibel met v4.x-
kaarten.

3 De DCS-2800LH-EU wordt niet ondersteund door de mydlink Home app en is niet compatibel met de Connected Home-serie van D-Link.
4 Ga naar de app store van uw apparaat om de OS-vereisten te bekijken.
5 Abonnement vereist. 1 dag opslag van opnamen van maximaal drie camera’s is gratis.
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