DCS-8100LH

HD 180 Graden Wi-Fi Camera

Voornaamste eigenschappen
van het product
720p

Scherpe HD-beelden
720p HD video

Geluids- en bewegingsdetectie
Meldingen ontvangen

180 graden panoramazicht
Ultra-groothoeklens om alles
vast te leggen

Your Home, Only Smarter.

Kenmerken

De HD 180 Degree Wi-Fi Camera is een compacte draadloze netwerkcamera die zowel overdag als ’s
nachts kan worden gebruikt. Hij is voorzien van ingebouwd nachtzicht, bewegings- en geluidsdetectie,
video-opname en 2-weg audio, zodat u zich geen zorgen hoeft te maken wanneer u van huis bent.

Ontworpen voor uw behoeften

♦ Camerabeelden op afstand vanaf
elke plek ter wereld bekijken1

De DCS-8100LH is ontworpen met als uitgangspunt flexibiliteit. U kunt hem draaien, kantelen en

♦ Beelden in hoge 720p HD-kwaliteit
streamen

roteren om hem op elke plaats in de gewenste richting te zetten. Met de unieke uitklapbare lens

♦ 180 graden panoramazicht

kunt u de kijkhoek snel aanpassen voor plaatsing op een tafel of montage aan een wand of plafond.
Dankzij draadloze connectiviteit hoeft u geen netwerkkabel te gebruiken om de camera met uw router
te verbinden. Het configureren van de camera gaat uiterst eenvoudig met de gratis mydlink app.
Nadat u de gratis app op uw mobiele apparaat heeft gedownload, leidt de wizard u door het hele
configuratieproces.

Uitgebreide mogelijkheden
Ondanks zijn geringe afmetingen zit de DCS-8100LH boordevol functies. Een ultra-groothoeklens biedt
een panoramabeeld van 180 graden, zodat u de hele kamer kunt bewaken. Ingebouwde bewegings- en
geluidsdetectie waarschuwt u en start automatisch een opname zodra er beweging of geluid wordt
waargenomen. De geïntegreerde microSD-kaartsleuf stelt u in staat om video’s en foto’s privé op te
slaan zonder ze eerst naar internet te hoeven uploaden. U kunt opgenomen video’s bovendien op elke
plek ter wereld afspelen op uw smartphone of tablet. Via de ingebouwde microfoon en luidspreker kunt
u met gezinsleden praten terwijl u ze op het scherm ziet. 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 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. U kunt belangrijke of interessante momenten direct op uw
smartphone opnemen met de mydlink app.

♦ Geïntegreerd nachtzicht
♦ Compact en eenvoudig
te configureren
♦ Bewegings- en geluidsdetectie met
waarschuwing via pushberichten
♦ Videoclips en foto’s2, 3 opslaan op
uw persoonlijke cloudopslag4 of
naar de geïntegreerde microSDkaartsleuf5
♦ Videoclips en foto’s opslaan op uw
smartphone of tablet met de
mydlink app3
♦ Ingebouwde microfoon
en luidspreker voor
tweewegcommunicatie
♦ Maakt verbinding met uw
bestaande Wi-Fi-netwerk
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Productafbeeldingen
Vooraanzicht

Achteraanzicht

Signaalsterkte-LED
Microfoon

Micro USB-poort
(voor voeding)
Luidspreker

IR-LED (achter afdekkap)

microSD
Kaartsleuf (zijkant)

Lens

Lichtsensor

Voedings-LED

Resetknop

Instelbare voet

Technische specificaties
Camera
Hardwareprofiel camera

• 1/2.7” 1 megapixel progressive CMOS-sensor
• Minimale verlichting:
• Zwart-witmodus (LED’s aan): 0 lux
• Minimale objectafstand: 50 cm
• Brandpuntsafstand lens: 1,8 mm
• Diafragmaopening: F2.2
• 5 meter IR-verlichtingsbereik

• Kijkhoek:
• Horizontaal: 180°
• Verticaal: 80°
• Diagonaal: 180°
• Ingebouwde ICR (Infrared-Cut Removable)-filter
• Ingebouwde microfoon en luidspreker

Beeldkenmerken

• 4x digitale zoom
• Instelbaar geluidsdetectieniveau
• Tijdstempel en tekstoverlay

• Instelbare resolutie
• Instelbare bewegingsdetectievensters

Videocompressie

• H.264/MJPEG compressie
• H.264 streamen

• JPEG voor stilstaande beelden

Videoresolutie
Audio-ondersteuning
Connectiviteit
Netwerkprotocollen

• 1280 x 720 bij framesnelheden tot 30 fps
• AAC 32 Kbps
• 802.11n/g/b draadloos met WPA/WPA2-versleuteling
• IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP
• DHCP client

• microSD-kaartsleuf
• RTP/RTSP
• MPEG2.TS
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Kenmerken
Gebeurtenissenbeheer

1

Ondersteuning voor mobiele apparaten

• Bewegingsdetectie
2
• Geluidsniveaudetectie
• Gebeurtenisgestuurd opnemen op een SD-kaart2

3

• Melding van gebeurtenissen en foto/videoclip
4
downloaden op mobiel apparaat
• Persoonlijke cloudopslag4

• mydlink app voor iPhone, iPad, iPod touch en
mobiele Android-apparaten1,3

Fysieke kenmerken
Gewicht
Voedingsadapter
Opgenomen vermogen
Temperatuur
Vochtigheid
Certificeringen

• 155,3 gram (5,48 ounce) ± 5%
• Ingang: 100 tot 240 V wisselspanning, 50/60 Hz

• Uitgang: 5 V gelijkspanning 2 A (Micro-USB)

• Maximum: 7,8 watt ± 5%
• Gebruik: 0 tot 40 °C (32 tot 104 °F)

• Opslag: -20 tot 70 °C (-4 tot 158 °F)

• Gebruik: 20% tot 80% niet-condenserend
• ICES
• RCM

• CE
• CE LVD
• FCC

Afmetingenschema
103.22
36.52

66.7

23.35

91.19

9

65.88

Smartphone of tablet moet via Wi-Fi of mobiele data toegang hebben tot internet.
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.
3 Raadpleeg de pagina van de mobiele 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.
4 Abonnement vereist. Ga naar www.mydlink.com voor meer informatie.
5 Camera is compatibel met microSD/SDHC/SDXC-kaarten tot v3.01. Camera is niet compatibel met v4.x-kaarten.
6 Ga naar www.dlink.com voor meer informatie over mydlink producten die Smart Home functionaliteit ondersteunen.
7 Alexa-service en Google Assistant zijn mogelijk niet in alle regio’s beschikbaar.
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Ga voor meer informatie naar: www.dlink.com
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