
EZVIZ C3A TO W 100% BEZPRZE-
WODOWA KAMERA BATERYJNA 
WIFI DO ZASTOSOWAŃ WENĄTRZ I 
NA ZEWNĄTRZ.

Inteligentna kamera C3A jest w 100% bezprzewo-
dowa, wygląda smukle i pozwoli uchwycić każda 
scenę. Jej odporność na warunki pogodowe oraz 
trwałość zapewniają maksymalną wydajność 
przez cały rok, zarówno wewnątrz jaki na 
zewnątrz. Dzięki wbudowanemu portowi na karty 
microSD, możesz nagrać aż 128GB materiału. 
Jeśli wybieżesz stację bazową W2D obsługującą 
do 6 kamer C3A, efektywnie przedłużysz czas 
pracy kamer C3A na baterii aż do 9miesięcy. 

  C3A Indoor Outdoor
Wi-Fi Battery Camera 



 

O EZVIZ

 
 

 

WŁAŚCIWOŚCI 

W pełni bezprzewodowa
Włóż baterię i połącz z siecią przez 
Wi-Fi

Większa bateria wielokrotnego 
użytku
ładowalna bateria litowa 5500mAh

Inteligentny wewnętrzny czujnik 
PIR
wykrywa wyłącznie ruch zwierząt i 
ludzi, eliminując fałszywe alarmy

Szerszy kąt widzenia
kąt widzenia do 126° umożliwia 
szerszy zakres widzenia pomiesz-
czenia/ogrodu 

Funkcja Dzień/Noc do 7,5m
zobacz co się dzieje, nawet w 
ciemności.

Stopień ochrony IP65
pyło- i wodoodporność, zaprojekto-
wana z myślą o każdej pogodzie.

Mikrofon i głośnik
bezproblemowo działające dwukie-
runkowe audio.

Dwie metody rejestrowania nagrań
karta SD i pamięć w chmurze (wkrót-
ce).

Aplikacja EZVIZ wszystko w jednym
podgląd w dowolnym czasie, z 
dowolnego miejsca dzięki aplikacji 
EZVIZ.

Łatwy montaż
wszystkie wymagane akcesoria 
objęte zestawem (a dodatkowe za 
dopłatą).

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



WŁAŚCIWOŚCI

 
KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIE BEZPRZEWODO-
WE 
EZVIZ C3A to zewnętrzna, niezależna, w 100% bezprze-
wodowa, kamera monitorująca na baterię. Oferuje ona 
użytkownikowi bezproblemowy i szybki montaż w 
dowolnym miejscu bez konieczności kłopotliwego 
doprowadzania przewodów. 

WIĘKSZA BATERIA WIELOKROTNEGO UŻYTKU
Bateria litowa wielokrotnego użytku o pojemności 
5500mAh. W  pełni naładowana bateria zapewnia 
pracę kamery C3A do 3 miesięcy, oferując stałą ochro-
nę i minimalizując przestoje kamery. A dzięki współpra-
cy ze stacją bazową EZVIZ W2D istnieje możliwość 
wydłużenia czasu pracy C3A na baterii do 9miesięcy 
(warunki pracy: normalna temperatura i środowisko, 
praca w trybie detekcji ruchu 5min/dobę).

DWIE OPCJE MONTAŻU  
EZVIZ C3A można podłączyć bezpośrednio do Wi-Fi. 
Możesz też podłączyć stację bazową C3A do EZVIZ 
W2D, a następnie połączyć się z W2D za pomocą route-
ra przewodowego.

WBUDOWANY INTELIGENTNY CZUJNIK PIR 
Aby uniknąć fałszywych alarmów w wyniku ruchu 
oczekiwanych obiektów EZVIZ C3A ma wbudowany 
czujnik PIR. Wyłącznie ruch zwierząt i ludzi będzie 
powodował uruchomienie czujnika PIR, umożliwiając 
zarejestrowanie przez kamerę nagrania. 

SZERSZY KĄT WIDZENIA
Kąt widzenia FOV kamery C3A wynosi 126°. Taki kąt 
widzenia umożliwia szerszy zakres widzenia pomiesz-
czenia/ogrodu. Dzięki temu możesz mieć pewność, że 
wszystko masz pod kontrolą i w zasięgu wzroku. 



WŁAŚCIWOŚCI
ZOBACZ CO SIĘ DZIEJE, NAWET W CIEMNOŚCI
Kamera zapewnia ostry obraz nawet w całkowitej ciemno-
ści. Kamera automatycznie przełącza się w tryb dzień/noc 
po zmroku. A jej zakres wynosi do 7,5 metra. Możesz podglą-
dać śpiące dziecko bez konieczności niepotrzebnego 
hałasowania i posiadać podgląd swojego sklepu lub biura w 
nocy.

PYŁO- I WODOODPORNOŚĆ, ZAPROJEKTOWANA Z 
MYŚLĄ O KAŻDEJ POGODZIE
Kamera C3A oferuje stopień ochrony IP65. Oznacza to, że 
jest pyło- i wodoodporna oraz zaprojektowana do pracy w 
niemal każdych warunkach pogodowych, przy ekstremal-
nych temperaturach w zakresie od -25°C do 45°C.

DWUKIERUNKOWE AUDIO 
Dzięki wbudowanej funkcji dwukierunkowego audio nie 
będziesz jedynie biernym obserwatorem, będziesz mógł(a) 
nawiązać kontakt. Wystarczy otworzyć aplikację EZVIZ, aby 
uzyskać połączenie i zdecydować o konieczności wystrasze-
nia intruza, porozmawiania ze swoimi pracownikami w pracy 
lub gościem przed Twoim wejściem do domu.

DWIE METODY REJESTROWANIA NAGRAŃ
Kamera EZVIZ C3A obsługuje kartę MicroSD o pojemności 
do 128 GB. Każda kamera C3A pracuje niezależnie, umożli-
wiając rejestrowanie i zapisywanie nagrań. Wkrótce będzie 
również dostępna opcja pamięci w chmurze, gwarantując 
bezpieczne zapisywanie wszystkich nagrań.
.

APLIKACJA EZVIZ WSZYSTKO W JEDNYM
Z intuicyjną aplikacją EZVIZ pracującą na systemach IOS i 
Android, możesz oglądać obraz na żywo z aż czterech 
kamer jednocześnie. Jeśli chcesz podłączyć inne urządze-
nia bezpieczeństwa EZVIZ, takie jak kamery, sensory lub 
rejestratory, poprostu dodajesz je do konta w aplikacji i 
zaczynasz użytkować, wszystko w jednej i tej samej aplikacji 
EZVIZ na smartfonie. Jej przejrzysty interfejs pozwala łatwo 
znaleźć wszystkie Twoje urządzenia, zmieniać ustawienia i 
przeglądać archiwum, sterować kamerami Pan/Tilt za zaled-
wie kilkoma dotknięciami.



  KAMERA  
 

SPECYFIKACJA  

 przetwornik 1/4” 2 megapiksele

2,2 mm przy F2.4 / kąt widzenia po 
przekątnej FOV: 126°

7.5 m

Przetwornik obrazu

Obiektyw

Funkcja Dzień/Noc

PARAMETRY WIDEO

 standardowa, inteligentna H.264

1920 × 1080, FHD

adaptacyjna do 25kl/s

3D DNR, DWDR, BLC

Kompresja

Maks. rozdzielczość

Częstotliwość wyświe-
tlania klatek

Funkcje podstawowe

PARAMETRY AUDIO

wbudowany mikrofon i głośnik

 tłumienie szumów i eliminacja echa

Audio 

Jakość audio

SIEĆ
wbudowany moduł Wi-Fi 2,4 GHz, 
częstotliwość radiowa 868 MHz

AP mode

Bezprzewodowa

Konfiguracja sieci

Zdarzenie
czujnik ruchu PIR

regulowany obszar detekcji ruchu

kamera uruchomi się na skutek uruchomie-
nia sygnału czujnika PIR.

Czujnik

Alarm

Mechanizm działania

OGÓLNE

-20°C ~ 45°C, wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)

klasa IP65, odporność na zmienne warunki pogodowe

wbudowany slot na karty microSD, obsługa kart microSD o pojemności 
min.8GB i max 128GB, obsługa kart klasy 10 lub wyższej (karta może 
być wykorzystywana wyłącznie do zapisu obrazu z kamery, 24godzinny 
zapis z kamery w rozdzielczości 1080P zajmuje ok. 21GB pamięci).

wbudowana bateria litowa wielokrotnego użytku o pojemności 5500 
mAh

zasilacz 5V DC/1,5A

1.5m

Micro-B

≤ 8mW

215g

Warunki pracy
 
Stopień ochrony

Pamięć lokalna

Wbudowana bateria

Zasilanie

Długość przewodu 
zasilającego

Typ wejścia zasilają-
cego

Pobór prądu sieci 
Wi-Fi w trybie 
czuwania

Waga

EZVIZ C3A

Co jest w zestawie?

1x Kamera EZVIZ C3A
1x Bateria 
1x Uchwyt magnetyczny
1x Zestaw śrub
1x Kabel USB
1x Zasilacz
1x Skrócona instrukcja 
      obsługi


