
Algemene informatie

Stel zelf een CCTV-systeem samen dat aan al uw wensen 
voldoet en beveilig uw woning grondig en efficiënt. 
Sluit deze Nedis® varifocale Full HD-camera aan op uw 
analoge HD-DVR en leg haarscherpe beelden vast onder alle 
omstandigheden. De camera beschikt over een instelbare 
4x zoom en focus. Daarmee kunt u de opnames 
optimaliseren, zodat ze altijd op uw specifieke wensen zijn 
afgestemd. 
De metalen behuizing is waterproof (IP66). Zo heeft u alle 
vrijheid om deze camera zowel binnen als buiten te 
installeren. 
Voorzien van infrarood array-LED’s. Deze bundelen het licht, 
waardoor ze een grotere afstand overbruggen.

Features

• Full HD 1080p
• Nachtzicht tot 30 m
• Waterbestendig (IP66)
• 4x zoom

Specificaties

Lens: 2.8 - 12 mm
LED: 3
Kijkhoek: 33 - 96 °
Beeld-chip: 1/3" CMOS
Bedrijfstemperatuur: -10 - 50 °C
Zoom: 4
Nachtzicht: 30 m
Kabellengte: 0.5 m
Ingangsspanning: 12 VDC
Max. resolutie: 1080P
Vormgeving camera: Dome
Kleur: Wit
IP-classificatie: IP66

Verkoopinformatie

Ordercode: AHDCDW20WT
Productomschrijving: CCTV-beveiligingscamera | Dome | 

Full HD | Voor gebruik met analoge 
HD-DVR

Verpakking: Giftbox
Merknaam: Nedis

Aantal LxBxH (mm) Gewicht

1 141x125x137 731 gr.
12 355x280x430 9080 gr.
18 445x444x271 14042 gr.
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Toepassing: Indoor en Outdoor
Interface: DC
Interface: BNC
Kenmerk: Metaal
Kenmerk: Nachtzicht
Kenmerk: Robuust en Schokbestendig
Kenmerk: Zoom-Functionaliteit

Inhoud verpakking

1x beveiligngscamera
bevestigingsmateriaal
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Informatie kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Het product kan afwijken van wat er getoond wordt. De leverancier kan niet verantwoordelijk, noch 
aansprakelijk worden gehouden voor de informatie in dit document. Dit document is gegenereerd op 17/08/2020 20:19:06
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