
C6W

Κομψή και ευέλικτη, η κάμερα C6W προσφέρει όλη την προστασία που 
χρειάζεστε σε ένα μεγάλο σπίτι. Προσφέρει εγγραφή σε ευκρίνεια 2K 
και αυτόματη παρακολούθηση της κίνησης με ζουμ 4x, ώστε να μην 
ξεφεύγει τίποτα από το βλέμμα σας. 

∆ιακόσμηση και προστασία για το σπίτι σας.

Κάμερα Wi-Fi 
μετατόπισης/κλίσης

True-WDRΠανοραμική 
προβολή 360°

Κλείστρο 
ιδιωτικότητας

Υπέρυθρη νυχτερινή 
όραση έως 10 m

Τεχνολογία 
βίντεο H.265

Ευκρίνεια 2K Παρακολούθηση 
με αυτόματο ζουμ Ανίχνευση ατόμων

Αμφίδρομη 
επικοινωνία

Κάρτα MicroSD 
έως 256 GB

Αποθήκευση 
EZVIZ CloudPlay



Με την ενεργοποίηση της λειτουργίας παρακολούθησης με αυτόματο 
ζουμ, η κάμερα κάνει αυτόματα ζουμ κατά έως 4 φορές, παρακολουθώντας 
τα κινούμενα αντικείμενα, ώστε να μπορείτε εύκολα να καταλάβετε τι 
συμβαίνει στη ζωντανή προβολή. Στην εφαρμογή προσφέρεται επίσης 
η επιλογή παρακολούθησης κίνησης που αφορά συγκεκριμένα ανθρώπους. 

Παρακολούθηση κίνησης με αυτόματο 
ζουμ, ειδικά για εστίαση σε κινήσεις 
ανθρώπων.

Μια μικρή αλλά ισχυρή κάμερα που καταγράφει 
εικόνες με ευκρίνεια 2K, προσφέροντας κορυφαία 
λεπτομέρεια, ακόμη και στο ψηφιακό ζουμ 4x.

Καταγραφή κάθε γωνίας, 
με ευκρίνεια 2K.



Τώρα μπορείτε να παρατηρείτε κάθε γωνία με μία 
μόνο κάμερα C6W. Με το εκτεταμένο οπτικό πεδίο
 360° που διαθέτει, απολαμβάνετε απόλυτη κάλυψη 
για να μην χάνετε την παραμικρή λεπτομέρεια. 

Εύκολη κάλυψη ολόκληρου 
του δωματίου.

Η κάμερα C6W χρησιμοποιεί τη βασισμένη σε 
αισθητήρα τεχνολογία True-WDR, καταργώντας 
την υπερβολικά υψηλή ή χαμηλή έκθεση σε σκηνές 
με υψηλή αντίθεση και προσφέροντας ομοιόμορφα 
φωτισμένες εικόνες, από το πρωί έως το βράδυ.

True-WDR για πραγματικά 
ευκρινή εικόνα.

C6W True-WDR Ψηφιακό WDR



Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή EZVIZ στην κινητή συσκευή σας για 
να καλέσετε το σπίτι σας ενώ βρίσκεστε εκτός. Απολαύστε αμφίδρομες 
συνομιλίες, αφού πλέον και οι δύο πλευρές μπορούν να μιλήσουν και 
να ακούσουν η μία την άλλη, όπως γίνεται σε μια κανονική τηλεφωνική 
κλήση. 

Αμφίδρομη επικοινωνία.

Η κάμερα C6W χρησιμοποιεί δύο ισχυρούς υπέρυθρους 
φωτισμούς, παρέχοντας ευκρινείς νυχτερινές εικόνες 
σε απόσταση έως και 10 μέτρα. Επίσης, με την έξυπνη 
λειτουργία της διαχωρίζει την πρωινή και τη νυχτερινή 
όραση, για να είστε σίγουροι ξέροντας ότι το σπίτι και 
τα υπάρχοντά σας προστατεύονται 24 ώρες το 
εικοσιτετράωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. 

∆είτε καθαρότερη εικόνα, 
ακόμη και στο σκοτάδι.



Η κάμερα διαθέτει την προηγμένη τεχνολογία συμπίεσης 
H.265, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα βίντεο με 
χρήση του μισού εύρους ζώνης και του μισού 
αποθηκευτικού χώρου, σε σύγκριση με το 
προηγούμενο πρότυπο συμπίεσης βίντεο H.264.

C6W H.265

H.264

C6W H.265

H.264

Συμπίεση βίντεο H.265
Αποθηκευτικός 

χώρος

Εύρος ζώνης

Η προστασία των δεδομένων και του απορρήτου 
σας αποτελεί κορυφαία προτεραιότητά μας. 
Η αποστολή δεδομένων μεταξύ της κάμερας 
και του EZVIZ Cloud είναι κρυπτογραφημένη 
από άκρη σε άκρη. Μόνο εσείς διαθέτετε 
τα κλειδιά για την αποκρυπτογράφηση των 
δεδομένων σας. 

Προστατεύουμε τα δεδομένα 
και το απόρρητό σας.

Κλείστρο 
ιδιωτικότητας

Κρυπτογράφηση 
AES 128-bit

Πρωτόκολλο 
κρυπτογράφησης 

TLS

Πολλαπλά 
βήματα ελέγχου 

ταυτότητας



Παράμετροι μοντέλου Model CS-C6W-A0-3H4WF

Κάμερα

Αισθητήρας εικόνας CMOS προοδευτικής σάρωσης 1/2,7"

Ταχύτητα κλείστρου Αυτοπροσαρμοζόμενο κλείστρο

Φακός 4mm@ F2,0, γωνία θέασης: 83° (Οριζόντια), 
57° (Κάθετα), 104° (∆ιαγώνια)

Γωνία PT Μετατόπιση: 340°, Κλίση: 75°

Ελάχιστη φωτεινότητα 0,5 Lux @ (F2.0, AGC ON), 0 Lux με IR

Σύνδεση φακού M12

Ημέρα & νύχτα Φίλτρο IR με αυτόματη εναλλαγή

DNR

WDR

3D DNR

True-WDR

BLC Υποστηρίζεται

Νυχτερινή όραση 10m

∆ίκτυο

Πρότυπο Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n

Εύρος συχνότητας 2.412 GHz ~ 2.472 GHz

Εύρος ζώνης καναλιού Υποστήριξη 20 MHz

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

Ρυθμός μετάδοσης 11b: 11Mbps, 11g : 54Mbps, 11n: 72Mbps

Ζεύξη Wi-Fi Ζεύξη AP

Πρωτόκολλο Αποκλειστικό πρωτόκολλο cloud EZVIZ

Πρωτόκολλο διεπαφής

Ενσύρματο δίκτυο

Αποκλειστικό πρωτόκολλο cloud EZVIZ

RJ45 × 1(10M/100M προσαρμοστική θύρα 
Ethernet)

Βίντεο και ήχος

Μέγ. ανάλυση 2560 × 1440

Ρυθμός καρέ Μέγ.: 25fps, προσαρμοζόμενος στη διάρκεια 
μετάδοσης στο δίκτυο

Συμπίεση βίντεο H.265 / H.264

Ρυθμός bit βίντεο Ultra-HD, HD, Τυπικός. Προσαρμοστικός 
ρυθμός bit.

Ρυθμός bit ήχου Αυτο-προσαρμοζόμενο

Μέγ. ρυθμός bit 4Mbps

Γενικά

Συνθήκες λειτουργίας -10°C ~ 45°C, Υγρασία 95% ή χαμηλότερη (μη 
συμπύκνωση)

Τροφοδοσία DC 5V / 2A
Κατανάλωση ρεύματος Μέγ. 8W

∆ιαστάσεις 95.8 x 95.8 x 90.6 mm (3.77 x 3.77 x 3.57 inch)

∆ιαστάσεις συσκευασίας 126 x 126 x 160 mm (4.96 x 4.96 x 6.30 inch)

Καθαρό βάρος 252 g (8.89 oz)

Βάρος 513 g (1.13 oz)

Λειτουργία

Έξυπνος συναγερμός Ανίχνευση ατόμων με τεχνητή νοημοσύνη
Προσαρμοσμένη περιοχή 
συναγερμού

Υποστηρίζεται

Αμφίδρομη επικοινωνία Υποστηρίζεται
Γενική λειτουργία Μείωση τρεμοπαιξίματος, διπλή ροή, καρδιακός 

παλμός, αντιστροφή εικόνας, προστασία κωδικού 
πρόσβασης, υδατογράφημα

Αποθηκευτικός χώρος

Τοπικός αποθηκευτικός χώρος Θύρα κάρτας MicroSD (Μέγ. 256G)
Αποθήκευση στο Cloud Αποθήκευση στο Cloud EZVIZ



Περιεχόμενα συσκευασίας:
- Κάμερα C6W, 

- καλώδιο τροφοδοσίας 3 μέτρων, 

- τροφοδοτικό, 

- πρότυπο διάτρησης, 

- βάση, 

- κιτ βιδών, 

- ρυθμιστικές πληροφορίες, 

- Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Πιστοποιήσεις:
CE / WEEE / REACH / RoHS / FCC / UL

https://www.ezvizlife.com/

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.


