
C6

A proteção tornada fácil e apetecível
Uma câmara, pequena no tamanho, mas grande na funcionalidade.
Com a IA na câmara, o C6 2K� identifica humanos e animais de estimação
num instante, e deteta sons anormais para adicionar uma camada extra de proteção.
A sua impressionante qualidade de vídeo e áudio proporciona um desempenho líder.
Melhore a sua casa e esteja presente para os seus entes queridos com
a alegria e confiança que a C6 oferece.

Câmara doméstica inteligente 2K+

Deteção de
atividade de vozes

Suporta Wi-Fi de
banda dupla
2,4 / 5 GHz

Obturador de
privacidade

Suporta cartão MicroSD e
Armazenamento na nuvem EZVIZ¹

Rastreio com
zoom automático

Color Vision com
lente Starlight

Chamadas de duas vias

Resolução 2K+
Deteção de humanos
e animais de estimação
potenciada por IA

Vista panorâmica

Reconhecimento e
controlo com
um aceno de mão

/



A câmara pode  fazer zoom automaticamente até 4
vezes para seguir um objeto em movimento de modo
a ver detalhes e obter a imagem inteira ao mesmo tempo.
Pode sempre ativar a opção de IA para detetar e seguir
especificamente os movimentos humanos.

Suficientemente inteligente para detetar,
ampliar e acompanhar

A câmara C6 distingue-se por ver tudo clara e vividamente. Transforma cada detalhe em resolução nítida 2K+,
reduz eficazmente as sobre-exposições de imagem e fornece imagens a cores em condições de luz extremamente baixa

Impressionante qualidade de vídeo em 2K+



The camera features the active defense function to provide an extra 
layer of protection. Upon detection of intruders, the camera will set 
off a loud siren and flash two spotlights* for on-site deterrence.

Actively guards your home.

*The spotlights will not flash when the full-color night vision mode is enabled.

EZVIZ now

Phone calls

EZVIZ now

C6(G75344242) Abnormal sound detected(2021..

Está fora a trabalhar mas não quer perder um momento fascinante?
Pode receber notificações móveis sempre que o seu animal de estimação
seja detetado pela câmara. Mesmo quando estão a saltar e a correr, a C6
captura-os claramente.

Saiba como os seus amigos de
quatro patas passam o dia

The camera features the active defense function to provide an extra 
layer of protection. Upon detection of intruders, the camera will set 
off a loud siren and flash two spotlights* for on-site deterrence.

Actively guards your home.

*The spotlights will not flash when the full-color night vision mode is enabled.

A câmara avisa-o se o nível de ruído mudar repentinamente – quer o seu bebé chore ou se um alarme disparar.
Os seus familiares também podem simplesmente acenar à câmara para tirar uma fotografia ou iniciar uma videochamada para o seu telefone.

Notifica-o quando é necessário

Deteção de atividade de vozes Reconhecimento com um aceno de mão

EZVIZ now

Phone calls

EZVIZ now

C6(G75344242) Abnormal sound detected(2021..

Deteção de animais 
deestimação

Vídeo em movimento rápido 
de 25 fps



5 GHz 2.4 GHz

As comunicações são a base do companheirismo, por isso tornámos a
qualidade de áudio melhor do que seria de esperar

Uma experiência áudio surpreendentemente boa

Qualidade rica
de som Hi-Fi

Aperfeiçoamento
da voz humana

Configuração de microfones
duplos de cancelamento de ruído

Captação de
som a 10 metros

Configure a rede de câmaras, seja com ou sem fios. Pode ligar a câmara à banda de 2,4 ou 5 GHz² para garantir um sinal Wi-Fi forte.

Ligação estável para um melhor desempenho

Olá, amigo!



Protegemos a privacidade dos seus dados
A segurança dos dados é a pedra angular de cada produto que concebemos. Desfrute do seu tempo de privacidade em qualquer altura bastando usar o obturador
de privacidade para cobrir completamente a lente da câmara. Mais importante ainda, é o facto de ser o único que pode aceder aos seus dados e desencriptá-los.

Nunca perca um momento com um
armazenamento seguro de vídeo

Suporta um cartão Micro SD

Encriptação
AES de  128 bit

Obturador
de privacidade

Protocolo de
encriptação TLS

Autenticação de
vários passos

Suporta o armazenamento EZVIZ CloudPlay

Proteja os seus momentos inesquecíveis num cartão micro SD local de até 256 GB, ou subscreva
o EZVIZ CloudPlay para um armazenamento em nuvem totalmente encriptado
e uma paz de espírito adicional¹.



Especificações Modelo CS-C6-A0-8C4WF

1.  Os cartões de armazenamento local têm de ser comprados separadamente. O serviço de armazenamento em nuvem só está disponível em certos mercados. Verifique a dis-

ponibilidade antes de fazer uma compra.

2. Terá de escolher a banda de frequência Wi-Fi durante o processo de configuração do dispositivo. Uma vez feita a escolha, não poderá mudar para outra banda de frequência.



Especificações Modelo CS-C6-A0-8C4WF

Vídeo e áudio

Resolução máxima 2560 × 1440

Taxa de quadros Máx. 25 fps; Autoadaptativa durante a transmissão de 
rede

Compressão de vídeo H.265 / H.264

Taxa de bits de vídeo Ultra-HD; HD; Padrão Taxa de bits adaptativa
 

Taxa de bits de áudio Autoadaptativa

Taxa de bits máxima 4Mbps

Armazenamento

Armazenamento local Ranhura para cartão Micro SD (Máx. 256 GB)

Armazenamento na nuvem Armazenamento na nuvem EZVIZ

Rede

Padrão de Wi-Fi IEEE802.11a, 802.11b, 802.11g, 802.11n, 802.11ac

Intervalo de frequência 2.4G:2400~2483.5MHz; 5G: 
5170~5250MHz,5735 - 5835MHz 

Largura de banda do canal Suporta 40 MHz

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

Taxa de transmissão

Emparelhamento de Wi-Fi

11b 11Mbps, 11g 54Mbps, 11n HT20 MCS7, 11n HT40 
MCS7, 11a 54Mbps, 11nHT20 MCS7, 11nHT40 MCS7

Emparelhamento de Ponto de Acesso

Protocolo Protocolo patenteado de nuvem EZVIZ

Protocolo de interface Protocolo patenteado de nuvem EZVIZ

Rede com fios RJ45 × 1(10 M/100 M Porta Ethernet Adaptativa)

Funções

Alarme inteligente Deteção de forma humana alimentada por IA / 
Deteção de animais de estimação / Deteção de aceno 
de mão / Deteção de atividade vocal 

Área de alerta personalizada Suporta

Conversa de duas vias Suporta (Microfone duplo)

Função geral
Anticintilação, Stream duplo, batimento cardíaco,
imagem em espelho, proteção com palavra-passe,
marca de água

Câmara

Sensor de imagem Scan progressivo CMOS de 1/3”

Iluminação mínima 0,1 Lux @ (F1.6, AGC ON), 0 Lux com IV

Velocidade do obturador Obturador autoadaptativo

Lente 4 mm @ F1.6, ângulo de visualização: 79°
(Horizontal), 42° (Vertical), 92°(Diagonal)

Montagem da lente M12

Ângulo PT

DNR

WDR

Abertura: 353° , Inclinação: 133°

3D DNR

Dia e noite Filtro de corte de IV com comutação automática

WDR 80dB 

BLC Suporta

Visão noturnaVision 10 m



Geral

Condições de funcionamento '-30 °C a 60 °C (-4 °F a 122 °F), Humidade 95% 
ou menos (sem condensação)

Grau IP Design impermeável

Dimensões do produto 100 × 100 × 96,5 mm (3,93 × 3,93 × 3,80 polegadas)

Fonte de alimentação DC 5V/2A

Consumo energético Máx. 8 W. 

Dimensões da embalagem 116 × 116 × 164 mm (4,57 × 4,57 × 6,46 polegadas)

Peso (Com a embalagem) 641 g (22.61 oz)

Peso líquido 325 g (11.46 oz) 

Especificações Modelo CS-C6-A0-8C4WF



Na caixa 
- Câmara EZVIZ C6 2K+

- Base

- Cabo de alimentação

- Adaptador de corrente

- Modelo de furação

- Modelo de furação

- Guia de início rápido

- Informação regulamentar

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

Certifications:

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

https://www.ezvizlife.com/


