
DP2C 
Bezdrôtový domový zvonček 
s priezorom
Užívajte si viditeľnú bezpečnosť kedykoľvek 
a kdekoľvek.
Zariadenie DP2C kombinuje kameru s priezorom a domový zvonček, pričom 
ponúka štýlový moderný dizajn, ako aj pokročilé funkcie strážcu pri vašich 
hlavných dverách. Oceníte zreteľný obraz, inteligentné funkcie a výkon, aby ste 
mohli vidieť návštevníkov a rozprávať sa s nimi pomocou farebného monitora v 
interiéri. Využívať môžete aj aplikáciu EZVIZ v mobilnom zariadení a dostávať 
upozornenia na akékoľvek podozrivé aktivity v okolí vášho vchodu.

Video 1080p

Živý náhľad a 
obojsmerné 
videohovory

Zabudovaný 
elektronický 
domový zvonček

Mimoriadne široký 
uhol zobrazenia 155°

4,3-palcová farebná 
obrazovka

Nabíjateľná lítiová 
batéria 4 600 mAh

Detekcia pohybu 
s pasívnym 
infračerveným 
snímačom

Nočné videnie 
až do 5 m

Technológia videa 
H.265

Podporuje karty 
MicroSD 
(až do 256 GB)



4,3-palcová farebná obrazovka

Vylepšite si priezor v dverách kvalitou 
videa 1080p

Zazvoní a ukáže vám, kto prišiel.

Zariadenie DP2C sníma všetky aktivity pred hlavnými dverami v 
rozlíšení FHD a ponúka zobrazenie videa v reálnom čase pomocou 
aplikácie EZVIZ a aj na farebnej obrazovke v interiéri. Veľká 
4,3-palcová obrazovka je užitočná najmä pre starších ľudí a deti a 
pomôže im jednoduchšie a zreteľnejšie vidieť, kto stojí vonku.

Keď návštevník stlačí tlačidlo domového zvončeka, ozve sa 
príjemné zvonenie zvončeka zabudovaného v zariadení DP2C 
a v telefóne sa vám objaví žiadosť o videohovor v reálnom 
čase. Vďaka tomu budete vedieť, ako reagovať, skôr než 
prídete k dverám.

Dobrý deň, máte balík.



155°

110°

155°

Uhol detekcie pohybu s pasívnym infračerveným snímačom 110°

Inteligentná detekcia pomocou 
upozornení v reálnom čase.

Vynikajúce zobrazenie s obmedzením 
mŕtveho uhla, a to aj pri slabom 
svetle.

Máte obavy o svoj domov, keď ste preč? Vďaka detekcii pohybu s 
pasívnym infračerveným snímačom vám zariadenie DP2C hneď 
odošle mobilné upozornenie o návštevníkoch pred hlavnými 
dverami.

Či už bývate v byte s úzkou chodbou alebo v dome s veľkým 
vstupným dvorom, podmienky spustenia upozornenia si vždy 
môžete prispôsobiť výberom z troch úrovní citlivosti detekcie.

Zariadenie DP2C ponúka optimálne vizuálne pokrytie 
vďaka širokouhlému objektívu 155° a ostré nočné videnie 
objektov vo vzdialenosti až do 5 m. Vďaka svojim 
inteligentným funkciám je schopný automaticky prepínať 
denný a nočný režim.



*Údaje podľa presných laboratórnych výsledkov spoločnosti EZVIZ pri dennom používaní 5 min v štandardných podmienkach.

Odolný a štýlový dizajn.

Dlhotrvajúca ochrana vďaka životnosti batérie 
3 mesiace*.

Vďaka dômyselnému dizajnu zariadenie DP2C jednoducho 
a presne nainštalujete do dverí. Kamera do exteriéru má 
robustný dizajn, preto je úplne odolná voči cudzím 
zásahom a chráni súkromie vašej rodiny.

Zariadenie DP2C je vybavené nabíjateľnou lítiovou 
batériou 4 600 mAh, a preto nevyžaduje zložité rozvody. 
Predĺžená doba pohotovostného režimu dosahuje až 90 
dní* vďaka inteligentnej funkcii úspory energie.

Kompatibilná hrúbka 

dverí: 

35 – 105 mm

Kompatibilný priemer 

priezoru:

16,5 – 50 mm



Chránime vaše informácie a osobné údaje.

Ochrana vašich informácií a osobných údajov je našou najvyššou prioritou. Prenos údajov medzi zariadením a službou EZVIZ 
Cloud je šifrovaný od začiatku do konca. Na dešifrovanie údajov máte kľúče iba vy.

128-bitové 
šifrovanie AES

Šifrovací protokol TLS Viacfaktorové 
overovanie



Technické údaje Model  CS-DP2C

Detekcia PIR 

Uhol 110°

Vzdialenosť Max. 6 m

Citlivosť Nastaviteľná

Rozhranie 

Rozhranie pamäte Otvor na kartu MicroSD (max. 256 GB)

Zvukový vstup Zabudovaný mikrofón s vysokou citlivosťou

Zvukový výstup Vstavaný vysoko výkonný reproduktor

Tlačidlá Tlačidlo zvončeka, tlačidlo napájania, tlačidlo na 
prebudenie obrazovky

Parametre inštalácie 

Podporovaný priemer otvoru 16,5 až 50 mm

Podporovaná hrúbka dverí 35 až 105 mm

Parametre kamery 

Snímač 1/3" CMOS s progresívnym skenovaním

Objektív 2,0 mm pri F2,2, uhol zobrazenia (diagonálne): 155°

Prepínač deň/noc ICR infračervený filter

Dosah IR Max. 5 m

Max. rozlíšenie 1080P/2 MP
Frekvencia snímok videa 15 sn./s

Bezdrôtové pripojenie 

Norma Wi-Fi IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n

Frekvenčný rozsah 2,4 GHz až 2,4835 GHz

Šírka pásma kanála S podporou 20 MHz

Zabezpečenie 64/128-bitový protokol WEP, WPA/WPA2, 
WPA-PSK/WPA2-PSK, WPS

Prenosová rýchlosť 11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 150 Mb/s

Všeobecné 

Obrazovka 4,3-palcová farebná obrazovka

Farba strieborná

Prevádzkové podmienky -10 °C až 45 °C, vlhkosť 95 % alebo menej 
(nekondenzujúca)

Zdroj napájania Jednosmerný 5 V (±10 %)

Spotreba energie Max. 2,2 W

Rozmery Obrazovka a základňa: 115,5 x 85,5 x 24,5 mm
Domový zvonček s priezorom: 71 x 71 x 48,3 mm

Hmotnosť 302 g 

Sieť 

Detekcia tváre Nie je podporovaná

Inteligentný alarm Detekcia pohybu s pasívnym infračerveným snímačom

Protokol Špeciálny protokol EZVIZ Cloud

Videotelefón Lokálny a diaľkový videotelefón

Všeobecné funkcie Cloudové šifrovanie videa a šifrovanie obrazu



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.

- Domový zvonček s priezorom DP2C

- Panel

- Montážna základňa

- Napájací kábel (1 m)

- Skrutky 6 x

- Stručná úvodná príručka

Certifikácie
UL/FCC/CE/WEEE/REACH/RoHS

Obsah balenia


