
Mini HD Wi-Fi Camera
DCS-8000LH

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

 ♦ Beelden in hoge 720p HD-kwaliteit 
streamen

 ♦ Geïntegreerd nachtzicht

 ♦ Compact en eenvoudig te 
configureren 

 ♦ Bewegings- en geluidsdetectie met 
waarschuwing via pushmeldingen

 ♦ Videoclips en foto’s3 opslaan op uw 
persoonlijke cloudopslag4 

 ♦ Werkt met mydlink Smart Home 
apparaten5, Amazon Alexa, Google 
Assistant6 en IFTTT

 ♦ Maakt verbinding met uw bestaande 
Wi-Fi-netwerk

Voornaamste eigenschappen 
van het product

Your Home, Only Smarter. Kenmerken

Geluids- en 
bewegingsdetectie 
Pushmeldingen

720p
Scherpe HD-beelden 
720p HD video

Met de Mini HD Wi-Fi Camera kunt u alles wat u lief is dag en nacht in de gaten houden, of u nu thuis 

of onderweg bent. Het ingebouwde nachtzicht in combinatie met bewegings- en geluidsdectectie 

waarschuwt u zodra er iets onverwachts gebeurt, zodat u zich nergens zorgen over hoeft te maken. 

Compact ontwerp, eenvoudige configuratie

Dankzij de compacte afmetingen kan de Mini HD Wi-Fi Camera onopvallend op elke gewenste plek 

in huis worden geplaatst. Configureer de camera snel en eenvoudig met de gratis mydlink app. 

Download en installeer de app op uw smartphone of tablet en volg de stap-voor-stap instructies.

Klein maar fijn

Ondanks zijn kleine formaat heeft de Mini HD Wi-Fi Camera allerlei handige eigenschappen om uw 

huis te bewaken. Met 720p HD-videostreaming ziet u meer details en dankzij draadloze connectiviteit 

kunt u de camera met uw bestaande Wi-Fi-netwerk verbinden. De camera kan zo worden ingesteld 

dat u onmiddellijk op uw smartphone of tablet wordt gewaarschuwd zodra er een onverwachte 

beweging of geluid wordt gedetecteerd. Geïntegreerd nachtzicht stelt u in staat om uw huis zelfs in 

complete duisternis te bekijken, zodat u dag en nacht weet wat er gebeurt. 

Extra gemoedsrust, waar u ook bent

Met de mydlink Lite app of via de mydlink webportal houdt u overal ter wereld heel eenvoudig uw 

huis in de gaten en beschermt u alles wat u lief is3. Blijf op de hoogte met meldingen en praat met uw 

dierbaren wanneer u maar wilt. De DCS-8000LH 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 naar een cloudopslag verzonden4. 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 mobile app en stel automatiseringsschema’s 

in via uw mobiele apparaat.

Cloudopname 
Sla videoclips automatisch op in de 
cloud zodat ze altijd beschikbaar zijn
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Camera

Hardwareprofiel • Eén megapixel progressive CMOS-sensor
• Minimale objectafstand: 50 cm
• Brandpuntsafstand lens: 2,45 mm ± 3%
• Diafragmaopening: F2.4
• Ingebouwde ICR (Infrared-Cut Removable)-filter
• Ingebouwde microfoon

• Kijkhoek:
• Horizontaal: 112°
• Verticaal: 54°
• Diagonaal: 120°

• 4x digitale zoom
• 5 meter IR-verlichtingsbereik

Beeldkenmerken • Tijdstempel en tekstoverlay
• Instelbaar geluidsdetectieniveau

• Instelbare bewegingsdetectievensters
• Instelbare helderheid

Videocompressie7 • H.264 formaat compressie • JPEG voor stilstaande beelden

Videoresolutie • 1280 x 720 bij framesnelheden tot 30 fps

Connectiviteit • 2,4 GHz: 802.11n/g draadloos met WPA/WPA2-versleuteling

Vooraanzicht Achteraanzicht

IR-LED

Ingebouwde microfoon

720p beeldsensor

Lichtsensor

Status-LED Micro-USB-poort

Technische specificaties

Productafbeeldingen
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Ga voor meer informatie naar: www.dlink.com

Kenmerken

Gebeurtenissenbeheer • Bewegingsdetectie • Geluidsdetectie

Video-/beeldopname • Cloudopname
• Met de hand gemaakte foto’s en videoclips worden op het mobiele apparaat opgeslagen1

Ondersteuning voor mobiele apparaten • mydlink app voor iOS- en Android-apparaten2,3

Fysieke kenmerken

Omgeving • Alleen voor gebruik binnenshuis

Gewicht • 57,7 gram ± 5%

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

Opgenomen vermogen • Maximum:  4 watt ± 5%

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

Vochtigheid • Gebruik: 20% tot 80% niet-condenserend

Certificeringen • CE
• CE LVD

• ICES
• FCC

Afmetingen (L x B x H) • 3,5 x 3,8 x 9,2 cm

Schema

Inhoud pakket • DCS-8000LH Mini HD Wi-Fi Camera
• Micro-USB-voedingsadapter

• Installatiehandleiding

1 Smartphone of tablet moet via Wi-Fi of mobiele data toegang hebben tot internet.
2 Raadpleeg de pagina van de app in de app store om te zien of uw apparaat compatibel is.
3 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.
4 Abonnement vereist. Ga naar www.mydlink.com voor meer informatie.
5 Ga naar www.dlink.com voor meer informatie over mydlink producten die Smart Home functionaliteit ondersteunen. 
6 Alexa-service en Google Assistant zijn mogelijk niet in alle regio’s beschikbaar.
7 Protocollen ondersteunen alleen de mydlink™ app.
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