
DP1C
Dwa w jednym: 
dzwonek i wizjer do drzwi z kamerą wideo.
Dzięki temu rozwiązaniu możesz w łatwy sposób 
rozmawiać z gośćmi przy użyciu monitora wewnętrznego lub telefonu komórkowego.

Bezprzewodowy inteligentny 
wizjer do drzwi

Kolorowy wyświetlacz o 
przekątnej 4,3 cala

Tryb rozmowyWyświetlanie obrazu 
z dowolnego miejsca

Wbudowany gongBateria akumulatorowa 
4600 mAh

Wytrzymała obudowa 
ze stopu cynku

Detekcja ruchu PIR Wideo w jakości 
HD 720P

Widoczność 
w nocy do 3 m

Wi-Fi 2,4 GHz

ZN



Kamera zewnętrzna z funkcją inteligentnej detekcji ruchu 
wykonuje zdjęcia i wysyła alerty w czasie rzeczywistym 
po wykryciu osób przed drzwiami.

Natychmiastowe alerty 24/7

Wyposażony w kolorowy monitor 4,3" od wewnętrznej strony drzwi, 
Wizjer DP1C pokazuje kto stoi na zewnątrz.

Na kolorowym wyświetlaczu zobaczysz, 
kto czeka pod drzwiami.



Korzystając z wbudowanego gongu, Wizjer DP1C 
powiadamia o wykryciu osób przed drzwiami 
i wyświetla obraz wideo w czasie rzeczywistym. 
Będąc poza domem, możesz widzieć osoby stojące 
przed drzwiami wejściowymi i rozmawiać z nimi przy 
użyciu telefonu komórkowego. 

Zobacz i rozmawiaj zdalnie 
z osobami stojącymi przed drzwiami, 
gdy nie ma Ciebie w domu.

Bardziej szczegółowy i wyraźny obraz dzięki szerokokątnemu 
obiektywowi o kącie widzenia 104°. Na wyświetlaczu wizjera 
DP1C wyraźnie widoczne są obiekty znajdujące się w odległości 
do trzech metrów od drzwi wejściowych, co umożliwia skuteczny 
monitoring. Jest także na tyle mądry, by automatycznie 
przełączać się pomiędzy trybami dziennym oraz nocnym. 

104°

Wyraźny obraz w dzień i w nocy.



Wykonane ze stopu cynku urządzenie idealnie pasuje na drzwi. 
Zewnętrzna kamera jest odporna na manipulacje i gwarantuje 
prywatność, dzięki czemu czarne charaktery nie mają szans spojrzeć 
przez nią do domu. 

Trwała i bezpieczna obudowa ze stopu cynku.

DP1C ,wyposażone we wbudowany akumulator litowy o pojemności 
4600 mAh, zapewnia długi czas pracy z minimalnym zużyciem mocy.

Długotrwała ochrona.

Kompatybilne drzwi

Grubość:

35-105 mm

Kompatybilny wizjer

Średnica:
16,5–50 mm



Przypisujemy najwyższy priorytet do ochrony danych i prywatności użytkowników. 
Transmisja danych pomiędzy urządzeniem a chmurą EZVIZ jest szyfrowana po obu stronach. 
Tylko użytkownik dysponuje kluczem umożliwiającym odszyfrowanie danych. 

128-bitowe 
szyfrowanie AES

Protokół 
szyfrowania TLS

Uwierzytelnianie 
wieloetapowe

Chronimy dane i prywatność użytkowników.



Dane techniczne CS-DP1C-A0-4A1WPFBSR

Detekcja PIR

Kąt 100°

Odległość Maks. 3 m

Czułość Regulowana

Interfejs

Interfejs pamięci 
przechowywania

Gniazdo karty microSD obsługujące do 128 GB

Wejście audio Wbudowany wysokoczuły mikrofon

Wyjście audio Wbudowany głośnik o wysokiej mocy

Przyciski Przycisk dzwonka do drzwi, przycisk zasilania, przycisk 
wybudzenia ekranu

Instalacja

Kompatybilna średnica wizjera 16,5–50 mm

Kompatybilna grubość drzwi 35–105 mm

Kamera

Czujnik CMOS 1/3 cala ze skanowaniem progresywnym

Obiektyw 2,2 mm przy F2,4, kąt widzenia: 104° (pionowy/poziomy), 
136°(poprzeczny)

Przełącznik dzień/noc Filtr podczerwieni ICR

Odległość podczerwieni Maks. 3 m

Maks. rozdzielczość 720P / 1MP

Łączność bezprzewodowa

Standard Wi-Fi IEEE802. 11b/g/n

Zakres częstotliwości 2,4–2,4835 GHz

Szerokość pasma kanału Obsługuje pasmo 20 MHz

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

Szybkość transmisji 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 144 Mb/s

Ogólne

Ekran 4,3 calowy, kolorowy wyświetlacz

Kolor Srebrny

Warunki otoczenia od -10°C do 45°C, wilgotność 95% lub mniej 
(bez kondensacji)

Zasilanie Prąd stały 5 V (±10%)

Pobór mocy Maks 2,2 W

Wymiary Ekran i podstawa: 115,5 x 85,5 x 24,5 mm
Kamera: 71 x 71 x 48.3 mm

Wymiary opakowania 165 x 107 x 80 mm

Waga 343 g

Sieć

Detekcja twarzy Obsługiwane

Inteligentny alarm Wykrywanie osób PIR

Protokół Opatentowany protokół usługi EZVIZ Cloud

Wideodomofon Lokalny oraz zdalny domofon wideo

Ogólna funkcja Szyfrowanie wideo w chmurze 
oraz szyfrowanie obrazów



Zawartość opakowania:
Zawartość pakietu z produktem:

-  Kamera

-  panel

-  podstawa mocowania

-  zasilacz

-  przewód zasilający 1-metrowy

-  6 śrubek

-  krótki przewodnik

Certyfikaty
UL/FCC/CE/WEEE/REACH/RoHS

https://www.ezvizlife.com/
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