
 DIGITUS® Plug&View OptiZoom
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DIGITUS Plug&View OptiZoom 2MP H.264 IP 11N Outdoor P TZ
Dome camera

De grootste camera van de DIGITUS® Plug&View familie beveiligt het
erf buiten dat bescherming verdient, zoals uw tuin, garage of
bedrijfsterrein. Gebruik de OptiZoom’s 3x optische zoom om de
camera met draadloze LAN-functie perfect af te stellen op het te
bewaken gebied. Bovendien kan de camera worden gedraaid en
gekanteld. Met "Power-over-Ethernet" (PoE) kan de camera ook via de
netwerkkabel van stroom worden voorzien. Het interne geheugen
ondersteunt het maken van een back-up van opgenomen clips naar
een FTP-server of Google Drive. Met DIGITUS® Plug&View technologie
wordt de installatie van uw OptiZoom in 3 gemakkelijke stappen
uitgevoerd. Alles werkt gewoon met DIGITUS® Plug&View.

De W-LAN Plug&View IP-camera met draai- en kantelfunctie,
IP66-behuizing en optische zoom

• 2 megapixel videoresolutie (UXGA 1920 x 1080, HD720 1280 x 720)
Rev.2

• 2-Megapixel videoresolutie (UXGA 1600 x 1200, HD720 1280 x 720)
• Videostream met minder vertraging en lagere belasting van het

netwerk door het H.264 compressieformaat
• Krachtig, mobiel toezicht met ondersteuning voor iOS en Android

toestellen
• Draadloos LAN volgens de nieuwste 11n standaard voor vloeiende

overdracht
• IK10 vandalismebestendig
• IP66-behuizing, geschikt voor gebruik buiten
• Geschikt voor de meest gangbare browsers
• Eenvoudige en snelle installatie met P2P-ondersteuning & scannen

van QR-codes
• Draai- en kantelbare camera die door diverse netwerkapparatuur

kan worden aangestuurd
• LAN-snelheid: 10/100Base-TX-Ethernet

• Ondersteunt maximaal 25 fps (beelden per seconde) voor HD720
en 15fps voor UXGA

• Ondersteunt maximaal 25fps videobeeldfrequentie bij HD720 en
15fps bij Full HD (Rev.2)

• Inclusief 2 GB interne opslag voor opnames van video- en foto's
• Hoogwaardige bewegingsdetectie – automatische opname en

beveiligen van (bewegende) beelden per e-mail/ftp-server/Google
Drive

• Bedrijfstemperatuur: -10 °C ~ +50 °C
• Voedingsbron (±10%): DC12V/1,5A
• PoE - Power over Ethernet (Mode A) (stroomvoorziening over

Ethernet)
• Afmetingen (mm): 165 (L) x 195 (B) x 130 (H)
• Ondersteunt de DIGITUS® Plug&View app voor smartphones and

tablets
• Ondersteunt de DIGITUS® Plug&View app voor smartphones and

tablets
• 3 keer optische zoom, instelbaar via DIGITUS® Plug&View App of

onder mydigitus.net
• Optische zoomlens met autofocus: F2.0/5-15mm
• Afstelbare horizontale weergavehoek: 29° - 76°
• WPS functie biedt snelle, gemakkelijke en veilige draadloze

codering (Rev.2)
• Minimale systeemeisen Internet: DSL 1000 (1024 kBit

Download/384 kBit Upload)
• Minimale systeemvereisten voor toegang via smartphone: 3G

netwerkverbinding

Package contents

• IP-camera
• Aansluitkabel
• Bevestigingsset
• CD-ROM productondersteuning
• Lichtnetadapter

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 4 12.00 26.00 48.50 33.50 42,243.50

Packaging Unit Inside 1 3.00 24.50 23.50 15.50 8,924.12

Packaging Unit Single 1 3.00 24.50 23.50 15.50 8,924.12

Net single without Packaging 1 1.71 16.50 19.50 13.00 0.00
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