
HD 180° Panoramic Camera
DCS-960L

De DCS-960L HD 180° Panoramic Camera is een revolutionaire camera met een horizon-breed 

720p HD-beeld die uw hele kamer gemakkelijk van wand tot wand kan vastleggen. Ingebouwd 

nachtzicht, video-opname, beeld- en geluidsdetectie en de mogelijkheid om de camera vanaf 

uw smartphone, tablet of computer te bekijken en beheren stellen u in staat om uw dierbare 

bezittingen dag en nacht in het oog te houden. 

Volledige ruimte 24 uur per dag in beeld

De DCS-960L heeft in tegenstelling tot traditionele camera’s een ultra groothoeklens met een 

gezichtsveld van 180°. Hierdoor kan een volledige ruimte met slechts één camera in beeld 

worden gebracht. Vergeet pan- en tiltcamera’s en bekijk alles direct live. Ingebouwde dewarping-

technologie geeft u een beeld zonder vervormingen en de 720p HD-sensor registreert de 

kleinste details. Als de DCS-960L op het internet is aangesloten, kan hij e-mailmeldingen met 

foto’s en videoclips versturen zodra er beeld of geluid wordt gedetecteerd. Geef bepaalde delen 

van het camerabeeld op voor bewegingsdetectie en stel volumegrenzen in om vast te stellen 

wanneer de camera een hard geluid registreert. De ingebouwde infrarood LED’s bieden tot 5 

meter zicht in volledige duisternis, zodat u een woning of kantoor 24 uur per dag kunt bewaken.

Een reeds geïnstalleerde MicroSD-kaart van 16 GB stelt u in staat om beeld en geluid zonder 

tussenkomst van een computer rechtstreeks op de camera op te nemen. U kunt de camera instellen 

om maximaal 7 dagen lang beeld op te nemen wanneer er beweging wordt gedetecteerd.1 De 

camera kan ook een melding per e-mail versturen bij elke beweging die wordt waargenomen. 

Wireless AC voor snelheid en betrouwbaarheid

Als u gebruik gaat maken van een bewakingscamera, moet u ervan op aankunnen dat deze 

vloeiende videobeelden levert, ongeacht de plaats waar u hem besluit te installeren. DCS-

960L biedt Wireless AC-connectiviteit en maakt gebruik van de nieuwste Wi-Fi technologie, 

zodat u een verbinding met een hoge bandbreedte krijgt2. Dit zorgt niet alleen voor een vlotte 

streaming van de HD-videobeelden van uw camera, maar biedt u ook meer flexibiliteit bij het 

plaatsen van de camera. 

Kenmerken
Camera
•	 Hoogwaardige 720p HD CMOS-sensor voor een 

uitstekende beeldkwaliteit
•	 Groothoeklens met hardwarematige dewarping voor 

een duidelijk beeld van de volledige ruimte
•	 Ingebouwde IR-LED’s om videobeelden te maken 

in slecht verlichte gebieden of zelfs in complete 
duisternis

Beveiliging
•	 Bewegingsdetectie met configureerbare 

detectievensters
•	 Geluidsniveaudetectie
•	 Verstuurt meldingen en foto’s of videoclips naar uw 

e-mailadres
•	 Inclusief 16 GB MicroSD-kaart voor opslag van 

bewegingsgestuurde opnamen van maximaal 7 
dagen1

Gebruiksgemak
•	 Maakt gebruik van de nieuwste Wireless AC-

technologie, zodat u de camera eenvoudig op elke 
gewenste locatie kunt installeren2

•	 Achterwaarts compatibel met 802.11n/g/a
•	 WPS-ondersteuning voor eenvoudig draadloos 

verbinden
•	 UPnP- en DDNS-ondersteuning

mydlink-functionaliteit
•	 Geschikt voor mydlink, dus u kunt uw camera altijd en 

overal controleren
•	 Bekijk en beheer uw camera via de mydlink-website
•	 Ondersteunt de mydlink Lite en mydlink+ apps, zodat 

u op afstand kunt meekijken op uw mobiele apparaat

Waak dag en nacht over een groter deel van uw 
woning

Direct HD-beeld van de volledige ruimte met 
gezichtsveld van 180° en nachtzicht, zodat u uw woning 
24 uur per dag in het oog kunt houden

Bewegings- en geluidsdetectie met nachtzicht

Mis niets dankzij de mogelijkheid om gewaarschuwd 
te worden zodra er beweging of geluid wordt 
waargenomen. Nachtzicht staat garant voor duidelijke 
beelden, zelfs bij weinig licht

Cloud-toegang via mydlink™
Uw camera eenvoudig installeren, beheren en op afstand 
bekijken via de gratis mydlink™-app op uw mobiele 
apparaat of via de beveiligde mydlink™-webportal

Voornaamste eigenschappen 
van het product

VERGEET PAN, VERGEET TILT,  
BEKIJK ALLES DIRECT LIVE

Inclusief 16 GB 
MicroSD-kaart voor 
opslag van bewegings-
gestuurde opnamen 
van maximaal 7 dagen1



mydlink™: de eenvoudigste manier om uw camera in 
te stellen en uw woning te bewaken

Tot voor kort was het behoorlijk ingewikkeld om een camera in een netwerk 

te integreren en toegang te configureren. mydlink™ maakt de toegang tot 

uw camera eenvoudig, waar u ook bent en wanneer u maar wilt. Met de 

gratis mydlink™ Lite app voor iOS- en Android-smartphones en -tablets kunt 

u uw mydlink™-camera met het netwerk verbinden en configureren zonder 

gebruik te maken van een computer. Dankzij de stap-voor-stap handleiding 

kost het installeren van uw camera slechts enkele minuten. Via de mydlink™ 

Lite app kunt u gratis een mydlink™-account aanmaken, zodat u uw camera 

vanaf elke computer met internetverbinding kunt bekijken en beheren. Als u 

meer dan één camera hebt, kunt u ze allemaal aan uw bestaande mydlink™-

account toevoegen en vanaf één locatie bekijken.

Ook onderweg heeft u eenvoudig toegang tot uw camera's. Download 

de gratis mydlink™ Lite app voor uw iPhone of Android-apparaat om de 

cameraopnamen snel en gemakkelijk te bekijken vanaf elke plek waar u over 

een draadloze of 3G/4G LTE-verbinding beschikt. Met deze app kunt u uw 

eigendommen altijd in het oog houden, ook als er geen computer aanwezig is.

DCS-960L HD 180° Panoramic Camera

mydlink™ Lite app

Met de gratis mydlink™ Lite app voor iOS, Android 

en Windows Phone kunt u uw woning of kantoor 

overal snel en eenvoudig in de gaten houden via 

Wi-Fi of een mobiele internetverbinding.

Standaard
HD

Zie meer van uw woning met ultra-breed 180°-zicht

Eenvoudige configuratie, flexibele plaatsing, 
altijd en overal toegang

Doe-het-zelf 
simpel

Geen  
installatie-

kosten

Geen 
maandelijkse 

kosten



DCS-960L HD 180° Panoramic Camera

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 •	Configureerbaar beeldformaat, kwaliteit, framesnelheid 
en bitsnelheid

•	Configureerbare helderheid, contrast, scherpte, 
verzadiging en kleurtoon

•	Configureerbare bewegingsdetectievensters 
•	Tijdstempel en tekstoverlay

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

Videoresolutie •	1280 x 720, 800 x 600, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240 bij tot 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

•	microSD/SDHC-kaartsleuf (16 GB inbegrepen)
•	Maximale overdrachtssnelheid van 433 Mbps (PHY-

snelheid) 2

Netwerk

Netwerkprotocollen •	 IPV4, ARP, TCP, UDP, ICMP
•	DHCP-client
•	NTP-client (D-Link)
•	DNS-client 
•	DDNS-client (D-Link)
•	SMTP-client
•	FTP-client

•	HTTP-server
•	PPPoE
•	RTP, RTSP, RTCP
•	UPnP port forwarding
•	HTTPS voor configuratie
•	Bonjour

Beveiliging •	Beveiliging voor beheerder en gebruikersgroep
•	Wachtwoordverificatie

•	HTTP en RTSP digest-versleuteling

Vooraanzicht

Microfoon

IR-LED’s
(achter afdekkap)

Cameralens

Lichtsensor

Achterkant

Cameravoet

micro-USB-aansluiting 
(alleen voor voeding)

Voeding/status-LED

WPS-knop

Resetknop
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Systeemintegratie

Systeemvereisten voor webinterfaces •	Besturingssysteem: Microsoft Windows 10/8/7 of Mac 
OS X 10.7 of hoger

•	Browser: Internet Explorer 8, Firefox 12 of Safari 6 of 
hoger

Gebeurtenissenbeheer •	Bewegingsdetectie
•	Geluidsniveaudetectie

•	Melding van gebeurtenissen en uploaden van foto’s 
via SMTP of FTP

Extern beheer •	Configuratie toegankelijk via webbrowser

Ondersteuning voor mobiele apparaten •	mydlink Lite app voor iPhone, iPad, iPod Touch, 
Android, en Windows 

•	mydlink+ app voor iPad en Android

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

Afmetingenschema
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1 Op basis van 5 uur bewegingsdetectie per dag bij een constante bitsnelheid van 1 Mbps. Camera is compatibel met microSD/SDHC/SDXC-kaarten tot v3.01. Camera is niet compatibel met v4.x-kaarten.
2 Wireless AC router aanbevolen. Maximale draadloze signaalsnelheden afgeleid van de IEEE-standaard 802.11ac. De werkelijke gegevensdoorvoer zal variëren. Netwerkomstandigheden en omgevingsfactoren zoals de hoeveelheid 

netwerkverkeer, bouwmaterialen en constructie, en netwerkoverhead kunnen de werkelijke doorvoersnelheid reduceren. Omgevingsfactoren kunnen het bereik van het draadloze signaal negatief beïnvloeden.


