
C8C

Monitoring bez ograniczeń.
C8C jest pierwszą kamerą obrotową Wi-Fi EZVIZ do monitoringu na zewnątrz, 
w której połączono stylowy wygląd z wszechstronnymi funkcjami. Rejestrując 
większą ilość szczegółów niż zwykłe kamery zewnętrzne zapewnia niezawodną, 
kompleksową ochronę otoczenia budynków. 

Zewnętrzna kamera z funkcją 
obrotu/pochylenia

Kolorowa 
Obserwacja w Nocy

Technologia 
wideo H.265

Obsługa kart microSD 
(maks. 256 GB)

Magazyn 
EZVIZ CloudPlay

Obsługa 
Wi-Fi 2,4 GHz

1080p Detekcja osób w oparciu 
o algorytm sztucznej inteligencji.

Mikrofon

Mechanizm obracania 
i pochylania z napędem
 zapewniający pole 
widzenia 360°

Aktywna ochrona Stopień ochrony przed 
pyłem i wodą IP65



Kamera nagrywa wideo HD i wykonuje zdjęcia 
o rozdzielczości 1080p, rejestrując wyraźny obraz 
każdego zdarzenia.

Szczegółowy obraz o dużej rozdzielczości.

Korzystając z kamery zewnętrznej obrotowej, można monitorować otoczenie 
chronionego budynku. Kąt obrotu 352° (poziomo) i pochylenia 95° (pionowo) 
kamery C8C ułatwia monitorowanie. Aplikacja EZVIZ umożliwia obsługę 
kamery przy użyciu smartfonu lub urządzenia przenośnego.

Lepszy dzień zaczyna się od lepszego obrazu.
Kąt widzenia poziomo 352°

Kąt widzenia pionowo 95°



Dwa reflektory kamery zapewniają aktywną ochronę i mogą być włączane 
ręcznie przy użyciu aplikacji lub automatycznie po wykryciu 
przechodzących osób.

Sygnalizator świetlny zapewnia dodatkową ochronę.

Nowe, bardziej efektywne oprogramowanie detekcji! Wbudowany algorytm 
jest ulepszoną wersją prostej detekcji ruchu, dlatego inteligentnie wykrywa 
poruszające się osoby w czasie rzeczywistym. Alert jest wysyłany 
natychmiast po wejściu osób w obszar detekcji wyznaczony 
przez użytkownika. 

Detekcja osób w oparciu o algorytm 
sztucznej inteligencji.



Dzięki dwóm wbudowanym reflektorom punktowym i profesjonalnym 
soczewkom optycznym kamera rozświetla obraz i wiernie odzwierciedla 
pełną gamę kolorów.

Jeżeli dodatkowe oświetlenie jest zbędne, wystarczy przełączyć kamerę 
do trybu nocnego monochromatycznego przy użyciu aplikacji EZVIZ, 
aby zapewnić widoczność w zasięgu 30 metrów.

W tym trybie, kamera C8C automatycznie przełączy się z trybu 
monochromatycznego na tryb kolorowy, włączając reflektory 
po wykryciu poruszających się osób. Alarmowe nagrania wideo 
zostaną wykonywane w pełnej gamie kolorów z wszystkimi szczegółami.  

Dostępne trzy tryby obserwacji nocnej sprostają wszystkim oczekiwaniom. 

Kolorowy tryb nocny.

Tryb Nocny Monochromatyczny

Inteligentny Tryb Nocny

01

02

03



Kompaktowa konstrukcja. W kamerze zastosowano nowatorskie zaokrąglone, 
kompaktowe elementy i prostą czarno-białą obudowę. Kamera może stanowić stylowy 
element wyposażenia, a jednocześnie nie jest zbyt widoczna dzięki kompaktowej konstrukcji. 

Stylowa i trwała obudowa.

Wbudowany mikrofon z redukcją szumów rejestruje wyraźny dźwięk 
i umożliwia monitorowanie otoczenia budynku z dowolnej lokalizacji.

Monitoring audio.

Co więcej wodoszczelna obudowa umożliwia ciągłe funkcjonowanie niezależnie 
od warunków pogodowych i opadów atmosferycznych.



Kamera C8C korzysta z zaawansowanej kompresji wideo H.265, 
zapewniającej lepszą jakość obrazu przy dwukrotnie mniejszej 
przepustowości i wymaganej ilości miejsca do przechowywania 
danych w porównaniu z poprzednim standardem kompresji 
wideo (H.264).

Technologia wideo H.265.
Archiwum

H.265

H.265

H.264

H.264
Przepustowość

Zastosowania związane z monitoringiem poza budynkami

Place Sklepy/ulice Farmy



Dane techniczne Model CS-C8C (1080P) 

Wideo i audio

Maks. rozdzielczość 1920 × 1080

Liczba klatek na sekundę Maks. 30 kl./sek.; adaptacyjna podczas transmisji 
sieciowej 

Kompresja wideo Inteligentna H.265 / H.264

H.265 Type Main Profile

Szybkość transmisji bitów 
wideo

Ultra HD, HD, Standard. Adaptacyjna szybkość transmisji 
bitów.

Szybkość transmisji bitów 
audio

Adaptacyjna

Maks. szybkość transmisji 
bitów

2 Mbps

Przechowywanie nagrań

Magazyn lokalny Gniazdo karty microSD (maks. 256 GB)

Magazyn chmurowy Magazyn usługi EZVIZ Cloud

Sieć

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

Zakres częstotliwości 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Szerokość pasma kanału 20 MHz

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

Szybkość transmisji

Parowanie Wi-Fi

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

Parowanie punktu dostępu

Protokół Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ

Protokół interfejsu Opatentowany protokół usługi chmurowej EZVIZ

Sieć przewodowa RJ45 (adaptacyjne złącze Ethernet 10/100 Mb/s)

Funkcje

Alarm inteligentny Inteligentna detekcja osób

Niestandardowy obszar 
alarmowy

Obsługiwana

Audio Mikrofon

Funkcje ogólne Anti-Flicker, podwójny strumień, sygnał kontrolny, 
ochrona hasłem, znak wodny

Kamera

Przetwornik obrazu CMOS 1/2,7 cala ze skanowaniem progresywnym

Minimalne oświetlenie 0,5 lx (F1.6, ARW WŁ.), 0 lx (podczerwień)

Czas otwarcia migawki Migawka adaptacyjna
Obiektyw 4 mm / F1.6 (kąt widzenia: 87° poziomo / 105° po 

przekątnej); 6 mm / F1.6 (kąt widzenia 55° poziomo / 
66° po przekątnej)

Mocowanie obiektywu M12

Kąt obrotu i pochylenia

DNR

WDR

Obrót: 352°, pochylenie: 95°

3D DNR

Tryb dzień/noc Filtr podczerwieni z automatycznym przełączaniem

Cyfrowe WDR

Kompensacja BLC Obsługiwana

Tryb Nocny 
Monochromatyczny

 30 m / 100 ft. 



Informacje ogólne

Warunki otoczenia Temperatura od –30°C do 60°C, wilgotność 
95% lub mniejsza (bez kondensacji)

Stopień ochrony IP IP65

Wymiary bez opakowania 158 x 157 x 149 mm (6.22 x 6.18 x 5.87 inch)

Zasilanie DC 12V / 1A

Pobór mocy MAX. 6 W

Wymiary w opakowaniu 197 x 185 x 205 mm (7.76 x 7.28 x 8.07 inch)

Waga brutto 885 g (31.22 oz)

Waga netto 510 g (17.99 oz) 

Dane techniczne Model CS-C8C (1080P) 



Zawartość pakietu z produktem:
'- Kamera C8C

- Zasilacz z przewodem 1,5 metra

- Zestaw śrub

- Zestaw uszczelniający

- Szablon otworów

- Informacje dotyczące przepisów

- Skrócony instrukcja użytkownika

UL / FCC / CE / WEEE / REACH/ ROHS

Certyfikaty:

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/


