
LC3

Um equipamento "dois-em-um" para iluminação inteligente 
e segurança avançada
A LC3 é uma inovadora solução que agrega um projetor de luminosidade ajustável 
e uma poderosa câmara de segurança de 4 MP, permitindo-lhe maximizar 
a segurança da sua casa - mesmo durante a noite. Servindo também de candeeiro 
de parede elegante, a LC3 adapta-se a qualquer lar, para iluminar pontos escuros 
com controlos remotos inteligentes. Enquanto câmara de segurança, a LC3 oferece 
deteção de pessoas através de IA, defesa ativa e comunicação bilateral, para vigiar 
eficazmente espaços exteriores como pátios, entradas, átrios, etc. 

Câmara de segurança inteligente 
com luz de parede

Visão noturna 
a cores*

FOV diagonal 
de 157 graus

Wi-Fi de 2,4 GHz 
com antenas 
duplas

Resolução de 2K

Comunicação 
Bidirecional

Luminosidade 
de 700 lúmenes

Deteção de pessoas 
através de IA

Armazenamento 
eMMC integrado 
de 32 GB

Proteção contra 
poeiras e água IP65

*O modo de visão noturna a cores será ativado automaticamente quando a luz se encontrar na sua máxima luminosidade.



Com uma luz de parede ajustável de até 700 lúmenes, a LC3 providencia 
uma iluminação prática e economizadora, com controlos simples 
através da aplicação EZVIZ. Utilize a LC3 para iluminar o caminho quando 
chega a casa, para criar uma atmosfera acolhedora no quintal ou para 
transmitir um aviso sonoro em caso de deteção de pessoas ou de 
movimento. Você escolhe. 

Luminosidade ajustável com controlos 
simples na aplicação.

A LC3 gera vídeos não só mais luminosos como também mais 
nítidos. Graças à sua câmara de 4MP, a LC3 destaca-se, 
oferecendo imagens de alta qualidade com detalhes nítidos. 
É a solução ideal mesmo para a monitorização de espaços amplos. 

Detalhes superiores, com maior 
resolução.

2MP (1920×1080) 4MP (2560×1440)



Com um chip de IA de aprendizagem profunda, a LC3 consegue detetar 
e distinguir formas humanas de outros objetos em movimento em tempo 
real, melhorando a eficácia dos alarmes e enviando-lhe notificação push 
apenas quando necessário.

Deteção de pessoas através de IA para 
alertas relevantes.

Concebida com uma abertura f2.3 ampla e visão noturna de até 10 metros, 
a LC3 oferece imagens claras mesmo com baixa luminosidade. Mais ainda - 
a LC3 proporciona um apoio adicional na vigilância noturna graças à sua 
função de visão noturna a cores, que pode ser ligada de forma automática 
ou manual com a utilização da luz integrada*. 

Imagens claras e coloridas, mesmo à noite.
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*O modo de visão noturna a cores será ativado quando a luz da LC3 se encontra na sua máxima luminosidade.



Câmara e alarme num só, a LC3 emitirá automaticamente uma sirene 
de 100 dB e acionará holofotes a piscar após a deteção de intrusos 
suspeitos, sendo um guarda vigilante sempre atento na sua casa.

Proteção 24 horas por dia, 7 dias da semana, 
em todo o seu imóvel.

Oiça e fale com uma pessoa diante da sua porta através de um só 
toque no seu smartphone! A LC3 está equipada com um microfone 
e altifalante integrados, para que possa, facilmente, dar as boas-vindas 
aos seus visitantes ou declinar visitas indesejadas em qualquer 
momento, em qualquer lugar. 

Fale com os visitantes como se estivesse 
no local.

Ei!

Olá! Venha daí! 



A LC3 foi concebida, de forma minuciosa, com um campo de visão diagonal amplo – até 
157 graus. Esta funcionalidade reduz os ângulos mortos na monitorização e oferece uma 
flexibilidade adicional à configuração da câmara. Gire manualmente e direcione a câmara 
para o seu ângulo de visão preferido para uma cobertura máxima. 

Ângulo de câmara ajustável para uma cobertura ótima.

Ao optar pela LC3, não se sentirá frustrado com ligações à internet instáveis no seu jardim, na 
sua porta de entrada e noutros locais afastados do router Wi-Fi. Com capacidades de penetração 
de paredes e anti-interferência, a câmara LC3 com antena dupla processa a transmissão 
de longo alcance com toda a facilidade, oferecendo um desempenho uniforme. 

Antena dupla integrada, para um desempenho fiável.



A LC3 dispõe da avançada tecnologia de compressão 
de vídeo H.265, que lhe confere uma melhor qualidade 
de vídeo com apenas metade da largura de banda e metade 
do espaço de armazenamento exigidos pela anterior 
norma de compressão de vídeo H.264.

Poupe dinheiro em armazenamento 
e largura de banda.

A câmara LC3 inclui uma caixa com classificação IP65, com um elevado nível
de resistência contra poeiras e água. Ou seja, assegura uma proteção duradoura, 
mesmo sob condições climáticas adversas. 

Fabricada para durar.

H.264 H.265

Largura de banda necessária: 100% 

Espaço de armazenamento necessário: 100% 

Largura de banda necessária: 50% 

Espaço de armazenamento necessário: 50% 



A segurança dos seus dados e da sua privacidade constituem os 
pilares de todos os produtos que criamos. A transmissão de dados 
entre a LC3 e a nuvem EZVIZ é encriptada de ponta a ponta. Apenas 
o utilizador tem a chave para desencriptar os seus dados. 

Protegemos os seus dados e a sua 
privacidade.

A LC3 dispõe de um eMMC de 32 GB, o que significa que já não necessita de perder tempo
 e dinheiro extra em cartões de armazenamento dispendiosos. A capacidade de 
armazenamento integrada assegura um armazenamento dos vídeos simples e seguro, 
sempre. Também pode optar por adicionar outro nível de proteção guardando os seus dados 
na EZVIZ CloudPlay, mediante subscrição de um serviço. Os seus dados estarão seguros 
em caso de danos ou perda do seu dispositivo. 

Um produto acessível com armazenamento integrado.

Encriptação AES 
de 128 bit

Armazenamento 
eMMC integrado 

de 32 GB

Suporta 
armazenamento 

na EZVIZ CloudPlay*

Protocolo 
de encriptação TLS

Múltiplos passos 
de autenticação

*O serviço de armazenamento na nuvem apenas está disponível em alguns mercados. Verifique a disponibilidade antes de adquirir o produto. 



Especificações  Modelo CS-LC3-A0

Parâmetros da câmara

Resolução máx. 4 MP (2560 × 1440)

Ângulo de visualização 
da câmara

157° (diagonal), 140° (horizontal), 75° (vertical)

Alcance dos IV Máx. 10 m

Classe de proteção contra 
infiltração

IP67

Parâmetros de vídeo

Padrão de compressão H.264 / H.265

Velocidade de fotogramas Máx. 30 fps; autoadaptativa durante a transmissão 
de rede

DNR 3D DNR

WDR Suporta

Parâmetros da rede

Sem fios 802.11 b/g/n @2.4 GHz apenas (2T2R, antena dupla)

Configuração de rede Emparelhamento AP

Parâmetros de áudio 

Entrada de áudio Microfone omnidirecional integrado

Saída de áudio Altifalante integrado

Qualidade do áudio Supressão de ruído

Funções 

Alarme inteligente Deteção de pessoas através de IA

Antenas duplas Suporta

Comunicação bidirecional Suporta

Funcionamento geral Anticintilação, transmissão dupla, "heartbeat", proteção 
de palavra-passe, marca d'água

Armazenamento 

Armazenamento local Armazenamento eMMC integrado de 32 GB

Armazenamento na nuvem Armazenamento na nuvem EZVIZ

Cores 

Cores disponíveis Preto

Parâmetros da luz 

Lâmpada 1

Temperatura da cor 3000K

LED LED SMD

Vida útil @Ta 25 °C 30000 H

Luminosidade

Classe de proteção 
contra infiltração

700 Lumen (+/-10%)

IP65 

Luminância LED Luminosidade ajustável



Geral

Temperatura de funcionamento -30 °C a 50 °C, humidade de 95% ou inferior 
(sem condensação)

Potência 110 V CA - 240 V CA, 50 Hz/60 Hz

Dimensões da embalagem 156 x 152 x 230 mm

Consumo de energia Máx. 30 W

Dimensões do produto 86 x 280 x 120 mm

Peso líquido 1038 g

Especificações  CS-LC3-A0



Na caixa
- Câmara de segurança inteligente 

   com luz de parede LC3

- Modelo de perfuração

- Kit de parafusos

- Guia de início rápido

CE / ROHS / REACH / WEEE

Certificados:

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

https://www.ezvizlife.com/


