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Produktet skal installeres og dokumenteres ihht gjeldende utgave av NEK 400 og installasjonsveiledning. Produktet skal kun installeres av en registrert installasjonsvirksomhet.
All FDV-informasjon er inkludert på dette oppslaget. For ytterligere informasjon henvises til installasjonsveiledning.

262   SMARTHUS

TF AS tar forbehold om typografiske feil, andre feil eller mangler i vår informasjon. Garanti gjelder ikke eventuelle batterier

Foscam C1 er et kompakt HD overvåkningskamera med god 

bildekvalitet, 1 MP oppløsning, og synsvinkel på hele 115 grader.

P2P-funksjon gir enkel tilgang til kameraet fra internett.

Foscam EZLink lar deg sette opp kameraet med app på 

telefon eller nettbrett på en enkel måte, uten behov for pc 

eller nettverkskabel. Kameraet kan også kobles til ditt nettverk 

med medfølgende nettverkskabel, eller trådløst med kameraets 

innebygde WLAN.

Kameraet har plass til SD-minnekort. Man kan sette opp 

kameraet slik at det oppdager bevegelse og lagrer video til 

minnekortet, uten at kameraet er koblet til et nettverk. Perfekt 

på steder der man ikke har nettverk eller pc til å lagre video på. 

Gamle videoer raderes automatisk når minnekortet blir fullt. For 

å se på video kan man enten ta ut minnekortet og sette dette i 

en pc, eller man kan spille av video ved å logge på kameraet via 

en nettleser.

IR Cut-filter gjør at kameraet automatisk bytter mellom dag- og 

nattmodus. På dagen gir dette bilder med naturlige farger 

og dempet kontrast i sterkt sollys, samtidig som det på natten 

kan utnytte det lille tilgjengelige lyset optimalt. De innebygde 

IR-diodene slår seg automatisk på når det blir mørkt og gjør at 

IP-kameraet kan lyse opp et rom med usynlig IR-lys for å se i 

totalt mørke.

FOSCAM C1 
INNENDØRS 
IP-KAMERA  

PRODUKTINFO Foscam innendørs IP-kamera

EGENSKAPER
• Innendørs IP-kamera

• Kobles med nettverkskabel, WLAN, eller til trådløst nettverk

• WPS WLAN-funksjon for enkel tilkobling til trådløst nett

• IR Cut-filter for optimalt bilde med naturtro farger 

• Ser i totalt mørke. IR-lys med opptil 8 meter rekkevidde 

• PIR bevegelsesdeteksjon

• Plass til SD-minnekort (maks 32Gb)

• 115° synsvinkel

• P2P Plug&Play

• Innebygd mikrofon og høyttaler

• Foscam EZLink-teknologi 

TEKNISKE DATA
Oppløsning  HD 720P 1280x720  30fps

Spenning 230VAC  5V USB kontakt 

Protokoll H.264

IR Cut filter  Ja

IR LED lys  8 meter

Eget effektforbruk <3W

Omgivelsestemperatur -10°C til 50°C

IP-klasse IP 20

Type C1

Størrelse (LxBxH) 70 x 70 x 120mm

Sertifisering CE

VEDLIKEHOLD
Produktet trenger ikke vedlikehold.

GARANTI 2 år

EL-NR. PRODUKT PRIS PR. STK.

45 124 11 Foscam innendørs IP-kamera 842,00
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45 124 11 Foscam innendørs IP-kamera


