
DB1C
Betrouwbare bescherming voor de deur.
Biedt videochat van hoge kwaliteit met bezoekers en houd via uw telefoon 
in de gaten wat er bij uw voordeur gebeurt. De DB1C is een krachtige
 videodeurbel met ingebouwde kunstmatige intelligentie. 

Wifi-videodeurbel

1080p 170° verticaal 
gezichtsveld

2,4 GHz en 5 GHz 
dual-band wifi

H.265-
videocompressie

IP65 stof- en 
waterbescherming

Ondersteunt 
MicroSD-kaarten 
tot 256 GB

Tweeweg spreken

Door AI aangedreven 
persoonsdetectie

Nachtzicht tot 5 m



Met het ingebouwde AI-algoritme detecteert de DB1C 
op intelligente wijze de beweging van een persoon, zodat 
u alleen meldingen ontvangt wanneer er mensen voorbij komen. 
U kunt deze functie uitschakelen als u andere 
bewegingswaarschuwingen, zoals waarschuwingen 
die worden geactiveerd door dieren of auto's, 
wenst te ontvangen. 

Persoonsdetectie ingeschakeld

De DB1C levert video in 1080p met de uiterste precisie 
en buitengewone beelden die u van EZVIZ mag verwachten.

Zie elk belangrijk detail.



Met een verticaal zicht van 170 graden neemt de DB1C betrouwbaar 
alles op wat belangrijk voor u is. Zelfs een pakketje op de grond 
wordt duidelijk vastgelegd. 

Ziet elke centimeter, van top tot teen.

Wanneer de EZVIZ-app u op de hoogte stelt van een bezoeker 
bij de voordeur, kunt u de persoon direct zien en spreken, 
waar u ook bent.

Tweerichtingsgesprek.



Niet alle videodeurbellen ondersteunen verbinding via dual-band. 
De DB1C wel en geeft u de flexibiliteit om te kiezen tussen een 2,4 
of 5 GHz-verbinding voor optimale prestaties in uw netwerk. 

Verbinding via dual-band wifi.

De DB1C-deurbel beschikt over de geavanceerde 
H.265-videocompressietechnologie, waardoor 
een betere videokwaliteit wordt bereikt met 
slechts de helft van de bandbreedte en 
de helft van de opslagruimte van de oudere 
H.264-videocompressiestandaard.

Bespaar geld op opslag 
en bandbreedte.



De DB1C-deurbel, die is geclassificeerd met 
IP65-bescherming, werkt betrouwbaar in regen 
of (natte) sneeuw, waardoor u het hele jaar 
door gemoedsrust hebt.

In topvorm bij alle 
weersomstandigheden.



Modelparameters CS-DB1C-A1-1E2W2FR 

Interface

Opslag H.264 / H.265

Audio-ingang Ultra-HD; HD; standaard. Aanpasbare bitsnelheid.

Audio-uitgang Ingebouwde krachtige luidspreker

Resetknop Ja

Netwerk

Slim alarm Bewegingsdetectie (met detectie van menselijke vorm)

Video-intercom Video en tweerichtingsgesprek op lange afstand

Protocol Eigen EZVIZ-cloud-protocool

Interfaceprotocol Eigen EZVIZ-cloud-protocool

Camera

Beeldsensor 1/2,4" progressieve scan CMOS

Lens 2,1 mm bij F2,4, kijkhoek: 170° (verticaal)

Dag en nacht IR-afkapfilter met automatische schakelaar

Nachtzicht Max. 5 m

Video

Max. resolutie 1536 x 1536

DNR 3D DNR

WDR Digitale WDR

Videocompressie H.265 / H.264

Framesnelheid Max.: 15 fps; zelfaanpassend tijdens netwerkoverdracht

Algemeen

Bedrijfstemperatuur -30 °C tot 60 °C (-22 °F tot 140 °F)

Bedrijfsvochtigheid 95% of minder (niet-condenserend)

Stroomvoorziening AC 12 V tot 24 V

IP-klasse IP65 

Gewicht 102 g

Afmetingen 128,3 x 46,3 x 19,3 mm 

Afmetingen verpakking 172,5 x 102 x 97 mm

Wi-Fi

Draadloos IEEE802. 11a/b/g/n, 2,4 en 5 GHz dual-band

Bandbreedte kanaal Ondersteunt 20 MHz

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



In de doos: Certificeringen:
- Deurbel

- Montageplaat ×2

- Plaatschuim

- Power Kit

- Boor

- Schroevendraaier

- Montageschroef ×3;

- Anker ×3

- Snoerverbindingsstuk ×4

- Beveiligingsschroef

- Bevestigingsschroef ×2

- Kabelboom

- Smeltdraad

- U-vormige snoer ×2

- Snelstartgids

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS

https://www.ezvizlife.com/
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