DP1

Inteligentny
wizjer

ZOBACZ, KTO TAM – NA EKRANIE SWOJEGO
SMARTFONA I NA INTELIGENTNYM
KOLOROWYM EKRANIE DOTYKOWYM
DP1 EZVIZ, produkt wyróżniony w plebiscycie CES Innovation Awards
2018, to inteligentny wizjer, który łączy funkcje tradycyjnego wizjera,
kamery IP i dzwonka w jednym inteligentnym urządzeniu. Jest
wyposażony w dotykowy ekran LCD o przekątnej 4,3 cala, a także w
szerokokątny, 124-stopniowy obiektyw HD, dzięki czemu użytkownik
wyraźnie widzi, kto stoi przy drzwiach. Dzięki czujnikowi ruchu PIR
urządzenie wykrywa obecność potencjalnego intruza, natychmiast
przesyłając na smartfony domowników za pośrednictwem aplikacji
EZVIZ powiadomienie alarmowe wraz ze zdjęciem intruza. Aplikacja
EZVIZ umożliwia także dwustronną komunikację audio z osobami
stojącymi przy drzwiach. Trzymetrowy zasięg podczerwieni dla
funkcji dzień/noc umożliwia użytkownikom oglądanie i nagrywanie
obrazu nawet wtedy, gdy na zewnątrz jest zupełnie ciemno.
Urządzenie DP1 EZVIZ jest wyposażone w energooszczędny i
wytrzymały akumulator litowy o pojemności 4600 mAh.

WŁAŚCIWOŚCI
8x

8x

Czujnik obecności ludzi
Ochrona domu przez cały czas
8x

HD
HIGH

O EZVIZ
EZVIZ - APP YOUR LIFE
ZA DOTKNIĘCIEM DŁONI,
ŁĄCZYSZ SIĘ WIZUALNIE ZE
SWOIM DOMEM LUB BIUREM.
WITAJ W INTELIGENTNYM
DOMU I BIURZE!

Wideo
w rozdzielczości HD
Krystalicznie czysty obraz
8x

Funkcja Dzień/Noc o zasięgu do 3m
Zobacz co się dzieje,
nawet w ciemności

Podgląd z dowolnego miejsca
Zobacz drzwi wejściowe, gdy gość
naciska dzwonek przy drzwiach

Funkcja Wi-Fi
Bez konieczności użycia przewodów.
Podłącz i gotowe.

8x

8x

25 kilo

Wymienny akumulator litowy
4600 mAh
Długi czas pracy na akumulatorze
8x

8x

Obudowa ze stopu cynku
o wysokiej wytrzymałości
Gwarancja bezpieczeństwa
8x

Wbudowane dźwięki
Otrzymuj natychmiastowe powiadomienia
8x

Kolorowy ekran dotykowy o
przekątnej 4,3”
Zobacz drzwi wejściowe
w pełnym kolorze

Obraz wideo w czasie rzeczywistym
Wyświetlanie obrazu wideo w czasie
rzeczywistym
za pośrednictwem ekranu wewnętrznego
i smartfona

25 kilo

WŁAŚCIWOŚCI
KOLOROWY EKRAN DOTYKOWY O PRZEKĄTNEJ 4,3”
DP1 zastępuje tradycyjny wizjer inteligentnym wizjerem. Jest
wyposażony w kolorowy ekran dotykowy umieszczony po
wewnętrznej stronie drzwi. Po naciśnięciu dzwonka przez
osobę stojącą przy drzwiach kolorowy ekran dotykowy
automatycznie się włączy, nim jeszcze podejdziesz do niego,
aby zobaczyć, kto jest po drugiej stronie drzwi.

POWIADOMIENIE O WYKRYCIU OBECNOŚCI LUDZI –
CAŁODOBOWA OCHRONA

Wyposażone w funkcję automatycznego wykrywania
obecności ludzi urządzenie DP1 przechwytuje obrazy i gdy
ktoś jest przy drzwiach, w czasie rzeczywistym przesyła alerty
do urządzenia podłączonego do sieci.

DWUKIERUNKOWA KOMUNIKACJA AUDIO W CZASIE
RZECZYWISTYM
Urządzenie DP1 ostrzega gospodarza domu dzięki
wbudowanym dzwonkom i zapewnia możliwość komunikacji
wideo z osobą znajdującą się za drzwiami za pośrednictwem
monitora wewnętrznego bądź smartfona.

ZOBACZ, KTO STOI PRZY TWOICH DRZWIACH,
KORZYSTAJĄC Z OBRAZU W WYSOKIEJ ROZDZIELCZOŚCI
HD I SZEROKOKĄTNEGO OBIEKTYWU
Dzięki szerokokątnemu obiektywowi HD 720p o jakości
komercyjnej można łatwo zobaczyć wszystkie szczegóły
tego, co dzieje się za drzwiami.

OBUDOWA ZE STOPU CYNKU

Wytrzymała i trwała konstrukcja ze stopu cynku jest odporna
na zniszczenie i uniemożliwia niepożądane usunięcie.

WŁAŚCIWOŚCI
KRYSTALICZNIE CZYSTY OBRAZ DZIĘKI FUNKCJI DZIEŃ/
NOC O ZASIĘGU 3METRÓW
Kamera DP1 posiada funkcję automatycznego trybu Dzień/
Noc, któraautomatycznie włącza tryb dzienno-nocny i
zapewnia wyraźny obraz –nawet w ciemności.

WYTRZYMAŁY AKUMULATOR LITOWY ZAPEWNIAJĄCY
DŁUGI CZAS PRACY
Wyposażone we wbudowany akumulator litowy o pojemności
4600 mAh urządzenie DP1 zapewnia długi czas pracy przy
minimalnym zużyciu energii.

ELEGANCKI DESIGN
Firma EZVIZ zawsze dokłada starań, by design urządzeń
przypadł do gustu różnym konsumentom. Modny wygląd
EZVIZ DP1 idealnie dopasuje się do każdego otoczenia.

DWIE OPCJE ZAPISU NAGRAŃ
Kamera EZVIZ DP1 obsługuje kartę microSD o pojemności
do 128 GB. Firmie EZVIZ zależy na tym, by zagwarantować
bezpieczny zapis wszystkich plików wideo, dlatego wkrótce
będzie dostępna także opcja przesyłania ich do pamięci w
chmurze.

APLIKACJA EZVIZ ALL-IN-ONE
Dzięki łatwej w obsłudze aplikacji EZVIZ, dostępnej w wersji
na systemy iOS i Android, można kontrolować do czterech
transmisji strumieniowania wideo jednocześnie. Aplikacja
EZVIZ pozwala przeglądać wszystkie sprzęty EZVIZ (kamery,
czujniki alarmowe i NVR) i zarządzać nimi ze swojego
urządzenia mobilnego.

SPECYFIKACJA
MODEL
CS-DP1

Model CS-DP1-A0-4A1WPFBSR HD 720p
bezprzewodowy inteligentny wizjer do drzwi

SYSTEM
Procesor

Wbudowany procesor SOC o wysokiej
wydajności

System operacyjny

Wbudowana funkcja RTOS

PARAMETRY INSTALACJI
Średnica otworu
montażowego

16.5-50mm

Grubość drzwi, w
których może być
wykonany montaż

35-110mm

KAMERA
Czujnik

1/3” CMOS z progresywnym skanowaniem

Obiektyw

2,2 mm przy F2,4, kąt widzenia 124°

Przełącznik dzień/noc

Filtr podczerwieni ICR

Odległość IR

3 metry / 10 stóp

Rozdzielczość

720p

CZUJNIK PIR
Kąt

100°

Odległość

2,43 metra / 8 stóp

Czułość

Możliwość regulacji

EKRAN
Rozmiar

4.3”

Dotykowy

Pojemnościowy

INTERFEJS/
PRZYCISK
Pamięć

Karta microSD (Maks. 128 GB)

Wejście audio

Wbudowany mikrofon o wysokiej czułości

Wyjście audio

Wbudowany głośnik dużej mocy

Przycisk

Przycisk dzwonka, przycisk
przycisk wybudzenia ekranu

FUNKCJA
SIECIOWA
Inteligentne alerty

Czujnik obecności ludzi PIR

Wideo

Obsługa interkomu

Protokół

Własny protokół EZVIZ

Inne funkcje

Szyfrowanie obrazu

zasilania,

SPECYFIKACJA
MODUŁ WI-FI
Standardowa

IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Zakres częstotliwości

2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Szerokość pasma
kanału

20MHz

Bezpieczeństwo

64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/
WPA2-PSK, WPS

Prędkość

11b: 11Mbps,11g :54Mbps,11n :150Mbps

"Minimalne
wymagania
sieciowe"

2Mbps

OGÓLNE
Zasilanie

DC5V±10%

Pobór prądu
Maks

2.25W

Wymiary (mm)
Panel + podstawa

115.5mm x 85.5mm x 24.5mm

Kamera:

71mm x 71mm x 48.3mm

Opakowanie
Wymiary

177mm x 119 mm x 95.5mm

Waga (g)

372g

Co jest w zestawie?
1 x kamera DP1
1 x panel
1 x podstawa montażowa
1 x zapięcie podstawy
1 x zapięcie przewodów
3 x wkręty
1 x zasilacz
1 x kabel zasilający USB
1 x skrócona instrukcja
obsługi

