
PanoramicHD Camera

Home is where the SMART isDCS-8200LH

Direct 180 °-panoramazicht
op alles



De mydlink™ Home Panoramic HD Camera stelt u in staat om een groter deel van uw woning te bewaken met één 
camera. Vergeet pannen en tilten, bekijk alles direct in 720p full color HD met geluid. Ingebouwde nachtzicht stelt 
u in staat om tot 5 meter ver te zien, zelfs in volledige duisternis. Dankzij de geïntegreerde microSD-kaartsleuf3 
kunt u video’s zonder tussenkomst van een computer rechtstreeks op de camera opnemen zodra er beweging of 
geluid wordt gedetecteerd. Het eenvoudig te installeren systeem staat in verbinding met uw Wi-Fi-netwerk en kan 
u zelfs waarschuwen wanneer er beweging of geluid wordt gedetecteerd. De sensor werkt bovendien samen met 
andere mydlink™ Home slimme apparaten, zodat u een smart home kunt creëren zonder ingewikkelde instellingen, 
installatiekosten of maandelijkse abonnementskosten.

Panoramic HD Camera
DCS-8200LH

Zie meer van uw woning met de 180°-panoramalens en 
maak u nooit meer zorgen over hetgeen er zich buiten 
het zicht van de camera afspeelt. En dankzij de unieke 
dewarping-technologie is de beeldvervorming minimaal.

Duidelijk in HD
Zie alle details dankzij 720p HD kleurenbeelden 
met geluid. Toegang tot live video’s van uw huis op 
smartphone of tablet met de mydlink™ Home app1.

Detecteren, opnemen en waarschuwen
Mis geen enkel belangrijk moment dankzij de mogelijkheid 
om video’s op te nemen en gewaarschuwd te worden 
zodra er geluid of beweging wordt gedetecteerd.

Aansluiten en 
inschakelen

Veilige verbinding met uw 
Wi-Fi-netwerk met één druk 
op de knop dankzij Wi-Fi 
Protected Setup (WPS).

Download de gratis 
mydlink™ Home app1, volg 
de eenvoudige installatie-
instructies en bewaak uw 
woning.

Aansluiten Drukken Zien

Eenvoudige configuratie

Kristalhelder nachtzicht
Infrarood verlichting zorgt voor buitengewoon goed 
zicht bij weinig licht, zodat de monitor in volledige 
duisternis tot 5 meter ver kan zien.



Voeg een Smart Plug (DSP-W215) 
toe om een elektrisch apparaat op 
afstand in en uit te schakelen  
...of een  
Wi-Fi Motion Sensor (DCH-S150) 
om gewaarschuwd te worden 
zodra er beweging wordt 
gedetecteerd of om in combinatie 
met de Smart Plug bij beweging 
het licht aan te doen. 

Completeer uw 

Eenvoudige configuratie 
Druk eenvoudig op een knop om 
een veilige verbinding met uw 
Wi-Fi-netwerk te maken met Wi-Fi 
Protected Setup. Er is geen extra 
bedieningspunt nodig.

180° Wide Eye 
Vergeet pannen en tilten, bekijk alles 
direct met de ultra-groothoek lens.

High definition 
Bewaak uw huis in HD 720p. Bekijk 
alles in detail, ook wanneer de 
camera is ingezoomd.

Zien in het donker 
De ingebouwde nachtzichtfunctie 
stelt u in staat om tot 5 meter ver te 
zien, zelfs in volledige duisternis.

Bewegings- en 
geluidsdetectie met 
opname 
Waarschuwt u via pushmeldingen 
zodra er beweging of geluid wordt 
gedetecteerd en neemt video’s 
op via de geïntegreerde microSD-
kaartsleuf3.

Overal meekijken 
Kijk veilig mee via het internet 
door middel van uw smartphone 
of tablet. Functioneert met iOS en 
Android smartphone en tablet via 
de gratis mydlink ™ Home app1.

Uw mydlink™ Home 
mydlink™ Home biedt u de 
mogelijkheid om met één slim 
apparaat te beginnen en verder uit 
te breiden wanneer u dat wilt. De 
unieke mydlink Home app1 voor 
iOS en Android smartphone en 
tablet geeft u de controle over al uw 
andere mydlink™ Home apparaten. 
U kunt zelfs automatische 
opdrachten instellen om uw huis 
nog slimmer te maken.

Standaard

Geen verborgen kosten. Beloofd.

Doe-het-zelf 
simpel

Geen installatie-
kosten

Geen  
maandelijkse 

kosten
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Technische specificaties

Camera

Hardwareprofiel camera •	1/2,7” megapixel progressieve CMOS-sensor
•	5 meter IR-verlichtingsbereik
•	Minimale verlichting: 
•	Kleur (dagmodus), IR-LED’s uit: 0,5 lux
•	Zwartwit (nachtmodus), IR-LED’s uit: 0,1 lux
•	Zwartwit (nachtmodus), IR-LED’s aan: 0 lux

•	  Ingebouwde ICR (Infrared-Cut Removable)-filtermodule 
•	8x digitale zoom
•	Vaste lengte 1,72 mm

•	Diafragmaopening F2.0
•	Kijkhoek:
•	 (H) 180°
•	 (V) 120°
•	 (D) 180°

•	Beeld dewarping
•	Minimale objectafstand: 500 mm
•	 Ingebouwde microfoon

Beeldkenmerken •	Configureerbare bewegingsdetectievensters •	Tijdstempeloverlays

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

Videoresolutie •	1280 x 720, 720 x 480, 640 x 360 bij max. 30 fps

Audiocompressie •	G.711

Externe interfaces •	  802.11ac/n/g/a draadloos met WEP/
WPA/WPA2-versleuteling

•	  Werkt op 2,4 GHz- en 5 GHz-band

•	Maximale overdrachtssnelheid van 
433 Mbps (PHY-snelheid)2

•	microSD/SDHC-kaartsleuf3

Beveiliging •	Wachtwoordverificatie •	HTTP en RTSP digest-versleuteling

Gebeurtenissenbeheer •	Bewegingsdetectie •	Geluidsniveaudetectie

Ondersteuning voor mobiele 
apparaten

•	Free mydlink™ Home app: iPhone, iPad of Android-apparaat dat de mydlink™ Home app ondersteunt1

Algemeen

Afmetingen •	137,5 x 95,8 x 95,8 mm

Gewicht •	165,0 gram

Voeding •	5 V gelijkspanning 2,0 A, 50/60 Hz

Opgenomen vermogen •	4,8 watt maximum ± 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: 20% tot 80% niet-condenserend

Certificeringen •	CE
•	CE LVD
•	FCC klasse B

•	 ICES
•	C-Tick

1 mydlink® Home app is beschikbaar voor iOS- en Android-apparaten. Raadpleeg de pagina van de mobiele app in de app store om te zien of uw apparaat compatibel is.
2  Maximale draadloze signaalsnelheden afgeleid van de IEEE-standaard 802.11ac. De werkelijke gegevensdoorvoer zal variëren. Netwerkomstandigheden en omgevingsfactoren zoals de hoeveelheid netwerk-

verkeer, bouwmaterialen en constructie, en netwerkoverhead kunnen de werkelijke doorvoersnelheid reduceren. Omgevingsfactoren kunnen het bereik van het draadloze signaal negatief beïnvloeden.
3 microSD-kaart niet inbegrepen. Ondersteunt kaartcapaciteit tot 128 GB.


