
DB2
Batterij-aangedreven video deurbel 
kit
Betrouwbare voordeurbeveiliging in 2K resolutie
Weet wie er is en waarvoor, voordat u de deur opendoet. De EZVIZ DB2 is een 
100% draadloze deurbelkit die aan al uw basisbehoeften voor beveiliging en 
communicatie aan de voordeur voldoet. Ondanks de super eenvoudige installatie 
en betrouwbaar gebruik in alle weersomstandigheden, wordt de deurbel geleverd 
met meerdere geavanceerde functies, waaronder 2K-video, extreem breed 
gezichtsveld, en slimme bewegingsdetectie.

2K-resolutie

5.200 mAh oplaadbare 
lithiumbatterij

IR nachtzicht (tot 5 m / 
16 ft)

Slimme menselijke 
bewegingsdetectie

Wi-Fi bel Inbegrepen 
(Ondersteunt 
microSD-kaart tot 256 GB)

Anti-Diefstal Alarm

176° ultra-wijd 
gezichtsveld

Meerdere beltonen 
beschikbaar

Weerbestendig 
ontwerp

H.265 Video 
Technologie



DB2 met een 2K camera Vooraanstaande 2MP 
camera's op de markt

Bekijk in 2K met de gloednieuwe DB2 deurbel.

Geen frustratie meer met pixelige of wazige video's. De DB2 registreert alles wat 
er voor uw deur gebeurt in 2K-resolutie. Het biedt ook 5-meter infrarood 
nachtzicht voor 24/7 gemoedsrust.

Een goed doordachte oplossing in één kit.

Om er zeker van te zijn dat je de bel ook op afstand hoort, koppelt 
EZVIZ de deurbel aan een bel voor binnen. Nog beter is dat de bel helpt 
het Wi-Fi-signaal uit te breiden en de netwerkconnectiviteit voor de 
deurbel te verbeteren. Terwijl andere draadloze deurbellen last kunnen 
hebben van netwerkproblemen, kunt u altijd rekenen op de stabiele 
verbinding van de DB2.

*De DB2 is ook compatibel met alle 16/24V mechanische of elektrische klokken die u al in huis hebt.

Meerdere beltonen 
beschikbaar

Wi-Fi-verbindingsbooster 
voor de deurbel

MicroSD-kaartsleuf (tot 
256 GB)



176° Diagonaal

Dekking aanpassen met verschillende montageplaten

Opgezet in enkele minuten, en ongeveer 
4 maanden te gebruiken.

Als u geen uitmuntende elektricien bent, is deze draadloze, 
draadvrije en weerbestendige DB2 wellicht uw beste optie - plak 
hem overal op en geniet van langdurige prestaties. Weerbestendig 

ontwerp
Batterijlevensduur tot 

115 dagen* (5.200 
mAh oplaadbare 

batterij)

Energiebesparende 
modus

*Gegevens uit EZVIZ' laboratoriumresultaten, gebaseerd op een gebruik van 5 minuten per dag 
onder standaardomstandigheden.

Kijk ultrabreed om het hele plaatje te zien.

Met een kijkhoek van 176 graden kunt u de postbode gemakkelijk van 
top tot teen zien en weet u waar hij uw pakket neerzet. De deurbel 
wordt ook geleverd met verschillende montageplaten in de verpakking, 
die kunnen helpen bij het aanpassen van de installatiehoek om het 
zicht van de deurbel te optimaliseren.



3 meter
4 meter

5 meter

Praat, voordat je de deur opent.

Antwoord voordat je aan de deur staat voor vrienden of 
bezorgingen! Met behulp van de EZVIZ App, kun je praten en 
reageren met slechts een simpele tik.

Een slimme deurwachter om u op de 
hoogte te houden.

Met zowel menselijke-vorm en PIR detectie mogelijkheden, is 
het apparaat slim genoeg om mensen te onderscheiden van 
huisdieren of objecten. U kunt de voorwaarden voor het 
activeren van het alarm aanpassen om de gevoeligheid ervan 
aan te passen.

*De aanbevolen PIR-detectieafstand is afkomstig van de testresultaten van EZVIZ Lab. Kan 
variëren op basis van verschillende omgevingsfactoren.



Eenvoudig in gebruik, maar moeilijk te 
saboteren.

Als de deurbel met geweld wordt verwijderd, gaat er een scherp 
alarm af en wordt er direct een mobiel alarm naar u verzonden. 
Bovendien verbiedt de DB2 ongeoorloofd gebruik na diefstal, 
dankzij de accountbindingsbeperking.

Veilige, flexibele opslagmogelijkheden.

U kunt een microSD-kaart in de Chime steken om uw opnamen 
lokaal op te slaan, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over 
gegevensverlies, zelfs als de deurbel beschadigd raakt of 
verloren gaat. U kunt zich ook abonneren op EZVIZ CloudPlay 
voor onbeperkte opslagruimte en een extra laag van 
gegevensbescherming.

*Cloud opslag service is alleen beschikbaar in bepaalde markten. Controleer de 
beschikbaarheid voordat u tot aankoop overgaat.

Anti-Tamper Alarm Unieke Cloud Account Binding

Ondersteunt MicroSD-kaarten Gecodeerde Cloud Opslag*



Minder video-opslagruimte en minder 
netwerkbelasting.

De deurbel is voorzien van de geavanceerde H.265 
videocompressietechnologie, waarmee dezelfde of betere 
videokwaliteit wordt bereikt terwijl de vereiste bandbreedte en 
opslagruimte worden verminderd.

Wij beschermen uw gegevens 
en privacy.

Uw gegevensbeveiliging en privacy is de hoeksteen van elk 
product dat we ontwerpen. De gegevensactiviteiten tussen het 
apparaat en de EZVIZ Cloud zijn van begin tot eind versleuteld. 
Alleen u beschikt over de sleutels om uw gegevens te 
decoderen.

H.264 (Mainstream videocompressie) H.265 (Verbeterde videocompressie)

Vereiste bandbreedte Vereiste bandbreedte

Benodigde opslagruimte Benodigde opslagruimte

*Wanneer de 24/7 opnamemodus wordt toegepast, kan de H.265 technologie de 
video-opslagruimte en bandbreedte met 50% verminderen in vergelijking met H.264.

AES 128-bits versleuteling TLS-coderingsprotocol Meerstapsverificatie



Camera eigenschappen

Beeldsensor 1/2,7" Progressive Scan CMOS (Ondersteunt 
gevoeligheid bij weinig licht)

Lens 2,0 mm @ F2.0, gezichtshoek: 176° (Diagonaal)

Dag & Nacht IR-cut filter met automatische omschakeling

Video eigenschappen

Max. Resolutie 2000 × 1504

DNR 2D/3D DNR

Videocompressie H.265 / H.264 

Kadertarief Max: 15fps; Zelfaanpassend tijdens netwerktransmissie

PIR sensor

Detectie hoek 100° 

Verzendafstand Max. 5 m (16,4 ft)

Gevoeligheid Door gebruiker instelbaar (Hoge, Gemiddelde en Lage 
Gevoeligheid)

Interface

Audio-ingang Ingebouwde zeer gevoelige microfoon

Audio-uitgang Ingebouwde krachtige luidspreker

Reset knop Ja

Netwerk eigenschappen

Protocol EZVIZ Cloud Proprietary Protocol

Interface Protocol EZVIZ Cloud Proprietary Protocol

Functies 

Intelligent alarm PIR + menselijke vorm slimme bewegingsdetectie

Sabotage alarm Geluids- en lichtsalarm tegen ontmanteling 
(ondersteunt het verzenden van waarschuwingen naar 
de smartphone)

Video intercom Video over lange afstand in twee richtingen

Wifi eigenschappen

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

Frequentiebereik 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Kanaal Bandbreedte Ondersteunt 20 MHz

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

Transmissiesnelheid 11b: 11Mbps, 11g :54Mbps, 11n :150Mbps

Specificaties Model   CS-DB2-A0-2C3WPB



Algemeen

Gebruiksomstandigheden -20°C tot 50°C (-4°F tot 122°F), Vochtigheid 95% of 
minder (niet-condenserend)

Bescherming tegen water en 
stof

IP65

Gewicht 241,35 g (8,5 oz)

Afmetingen 150 × 58 × 32 mm (5,91 × 2,28 × 1,24 inch)

Batterijcapaciteit 5200mAh oplaadbare lithium batterij

Stroomvoorziening DC5V±10% 2A

Stroomverbruik Max. 2W

Speaker

Formaat 100 × 55 × 35 mm (3,94 × 2,17 × 1,38 inch)

Stroomvoorziening AC 110 ~ 240V

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

Beltoon Ondersteunt 20 beltonen met instelbaar volume

Audio-uitgang 72 dB binnen 1 meter

Opslag Ondersteunt microSD-kaart tot 256 GB

Gewicht 120 g (4,2 oz)

Specificaties Model   CS-DB2-A0-2C3WPB



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.

In de doos
DB2 video deurbel

Speaker

Montageplaten

Schuine montage platen (2)

Schroevendraaier en schroef Kits (2)

Schuim Sticker

Schuimplaat

Boormal

Speld

U-vormige draad en kabelklemmen (3)

Stroomkabel

Snelstartgids

Installatiegids

Informatie over regelgeving

Certificeringen
UL / CE / FCC / REACH / WEEE / RoHS


