
C8W
2K+ Pan & naklápěcí Wi-Fi kamera

Ohromující rozsah 360 stupňů s naprostou 
flexibilitou
Jako nové vylepšení série EZVIZ C8 Pan & Tilt  nabízí kamera C8W 
panoramatickou ochranu v rozsahu 360° s jasností obrazu 2K+. Rovněž 
nabízí nepostradatelné funkce vyžadované pro pokročilé bezpečnost, včetně 
umělou inteligencí řízené detekce lidské postavy, barevného nočního vidění, 
dvoucestné komunikace a aktivní obrany. Váš strážník  během dne i noci.

Rozlišení 2K+

Noční vidění

Dvousměrný hovor

Infračervené noční 
vidění (až 30 m)

Panoramatický 
rozsah 360° 

Aktivní obrana

Detekce postavy 
podporovaná UI

Podporuje ukládání na 
kartu MicroSD (až 256 GB)



Jedinečná kvalita s jasností obrazu až 2K+.

Kamera C8W představuje výrazný krok k záznamu všeho v neobyčejně ostrém rozlišení 2K+. Kdekoli a kdekoli 
můžete sledovat živé snímky v ostrých detailech a důležité okamžiky si můžete kdykoli přehrát. Téměř, jako 
kdybyste byli přímo na místě.

Vidět, slyšet a mluvit nyní můžete 
odkudkoli.

Podpora vzdálené komunikace s návštěvami za dveřmi. S 
kamerou C8W můžete slyšet a komunikovat se svou rodinou 
nebo odmítat nezvané návštěvy jednoduše prostřednictvím 
aplikace EZVIZ ze svého inteligentního telefonu.

Jak vám mohu pomoci

Máte balíček.



Otáčejte do všech rohů, na nichž záleží.
Nevidíte se svou stávající bezpečnostní kamerou dostatečně do šířky? Kamera C8W Vám Váš pohled rozšíří. Díky možnosti naklánění a otáčení v 

rozsahu 360 stupňů Vám tato kamera umožní snadné pokrytí širokých ploch s výraznou redukcí slepých míst.

352° 
horizontálně

95° 
vertikálně
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Plně barevné noční vidění

Černobílé noční vidění

Inteligentní noční vidění

Tři noční režimy uspokojí jakékoli požadavky.

Vaše noční vidění bude takto díky dvěma vestavěným bodovým světlům a 
profesionálním optickým čočkám dokonale nasvíceno a uloženo.

Potřebujete-li více nasvícení, přepněte kameru prostřednictvím aplikace EZVIZ do 
černobílého nočního vidění s dosahem až 30 metrů.

V tomto režimu se bude kamera C8W natáčet pouze na důležitá místa a z 
černobílého na barevné snímání se přepne pouze v případě detekce lidského 
pohybu. Video problematického momentu bude zaznamenáno v plných barvách, 
tudíž Vám budou všechny potřebné podrobnosti budou plně k dispozici. A teď to 
nejlepší!



Inteligentnější výstrahy, na nichž 
skutečně záleží

Díky vestavěným algoritmům umělé inteligence  dokáže kamera C8W 
rozlišovat mezi lidskými postavami a zvířaty či předměty, tudíž budete 
informováni, jen když se bude dít něco důležitého. Počet nechtěných 
upozornění lze také snížit uzpůsobením citlivosti detekce a časového 
režimu.

Aktivně střeží váš domov.

Kamera nabízí funkci aktivní obrany, která představuje vyšší míru 
zabezpečení. Po detekci vniknutí spustí kamera hlasitou sirénu a dvě 
bodová světla, aby vetřelce odradila.

* Bodová světla při aktivním plně barevném nočním režimu neblikají.
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* V případ aplikace režimu záznamu 24/7 může technologie H.265 oproti H.264 snížit nároky na úložiště a šířku pásma o 50 %.

Elegantní a odolný design.

Rozlučte se s objemností. Díky elegantnímu designu se kamera CW8 
dokonale hodí do kterékoli domácnosti. Kamera je rovněž voděodolná, aby 
bylo zajištěn její dlouhodobý výkon i v náročných klimatických podmínkách.

Snížení potřebného prostoru úložiště a 
pásmové šířky při zachování kvality 
videa.

Kamera C8W disponuje pokročilou technologií komprese videa H.265, jež 
oproti předchozímu standardu komprese videa (H.264) snižuje nároky na 
šířku pásma a úložiště na polovinu, a zárověň zajišťuje lepší kvalitu videa.

Uložení videa

Šířka pásma



Ukládejte videa na místní úložiště 
nebo cloud.

Svá zaznamenaná vide můžete ukládat na kartu microSD o 
kapacitě až 256 GB, nebo si můžete otevřít plně šifrované, 
neomezené úložiště EZVIZ ClouPlay.

Chráníme Vaše data a soukromí.

Ochrana Vašich dat a soukromí je naší nejvyšší prioritou. 
Datový přenos mezi zařízením a Cloudem EZVIZ je celé 
šifrované. Vy jste jediným, kdo má k šifře klíč.

Podporuje karty MicroSD

128Bitové šifrování 
AES

Šifrovací protokol TLS Vícestupňová 
autorizace

Šifrované úložiště na Cloudu*

* Lokální  ukládací karty je nutno zakoupit samostatně. Dostupnost služeb EZVIZ CloudPlay 
se může lišit v závislosti na zemi. Bližší informace naleznete na servisní stránce aplikace 
EZVIZ.



Video & Audio 

Max. rozlišení 2560 × 1440

Snímková frekvence Max. 30 snímků za vteřinu během síťového přenosu

Komprese videa H.265 / H.264

Typ H.265 Hlavní profil

Přenosová rychlost videa Ultra-HD; Hi-Def; Standard. Adaptivní přenosová rychlost.

Přenosová rychlost zvuku Přenosová rychlost zvuku

Max, přenosová rychlost 2 Mb/s

Skladování 

Místní skladování Lot na kartu MicroSD (max. 256 GB)

Cloudové úložiště EZVIZ Cloud Storage

Síť 

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

Rozsah frekvence 2.4 GHz ~ 2.4835 GHz

Šířka pásma kanálu Podporuje 20 MHz

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

Přenosová rychlost

Párování Wi-Fi

11b: 11 Mb/s, 11g: 54 Mb/s, 11n: 72 Mb/s

Párování AP

Protokol EZVIZ Cloud Proprietary Protocol

Protokol rozhraní EZVIZ Cloud Proprietary Protocol

Připojená síť RJ45 × 1 (adaptivní ethernetový port 10 M / 100 M)

Funkce 

Inteligentní alarm Detekce postavy podporovaná UI

Uzpůsobená oblast  poplachu Podporuje

Audio Podpora dvousměrného hovoru

Obecná funkce Anti-Flicker, Dual-Stream, Heart Beat, Password 
Protection, Watermark

Kamera  

Senzor obrazu Progresivní skener CMOS 1/2,7”

Minimální osvětlení 0,5 Lux @(F1.6, AGC ON), 0 Lux s infračerveným světlem

Rychlost závěrky Samoadaptivní závěrka

Čočka 4 mm se zobrazovacím úhlem F1.6: 87° (horizontálně), 
105° (diagonálně)
6mm se zobrazovacím úhlem F1.6: 55° (horizontálně), 66° 
(diagonálně)

Upevnění čočky M12

Úhel PT

DNR

WDR

Základna 352°, Sklon: 95°

3D DNR

Den & noc IR-cut filtr s automatickým spínáním

Digitální WDR

BLC Podporuje

Černobílý noční režim 30 m / 98 ft.

Specifikace MODEL CS-C8W (4MP,W1)



Obecné 

Provozní púodmínky -30°C ~ 60°C ( -22°F až 140°F ), vlhkost 95% či méně 
(bez kondenzace)

Stupeň IP Voděodolný design

Rozměry 158 x 157 x 149 mm (6,22 x 6,18 x 5,87 palce)

Napájení DC 12V / 1A

Spotřeba proudu Max. 6W

Rozměry balení 197 x 185 x 205 mm (7,76 x 7,28 x 8,07 palce)

Hmotnost ( s obalem) 885 g (31,22 unce)

Čistá hmotnost 510 g (17,22 unce)

Specifikace MODEL CS-C8W (4MP,W1)



Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. 

https://www.ezvizlife.com/

V krabici
-  Kamera C8W

- Síťový adaptér 1,5 m

- Sada šroubů

- Voděodolná sada

- Vrtací šablona

- Informace o  předpisech

- Rychlý návod

UL / FCC / CE / WEEE / REACH / RoHS / UKCA

Certifikace


