
C8PF

Perspetivas mais amplas e nítidas com 
a visualização(exibição) imagem na imagem.
Com a galardoada câmara C8PF, não perderá os grandes planos nem 
os pormenores mais importantes - tudo com o maior detalhe. 
Esta câmara com rotação horizontal, inclinação e zoom oferece 
tecnologias avançadas de lente dupla, para executar um zoom misto 
de 8x sem precedentes, e providencia um modo de visualização de vídeo 
com imagem na imagem em planos abertos e em grandes planos.

Câmara Wi-Fi com lente dupla 
e rotação horizontal/inclinação

Suporta cartão MicroSD 
(até 512 GB)

Lente dupla 
inteligente

Deteção de forma 
humana por IA Comunicação bidirecional

Abrangência
(Cobertura) 
panorâmica de 360°

Visão noturna por IV
(de IR) (até 30 m)

Modo de visualização
(exibição) imagem 
na imagem

Design estanque
(Design à prova d'água)

Zoom misto de 8x



1×

8×

A EZVIZ projetou a C8PF com a útil visualização(exibição) imagem 
na imagem, nos modos de visualização em direto e de reprodução de vídeo. 
A câmara capta uma imagem mais ampla num ecrã de pequenas 
dimensões, permitindo um zoom de 4x para gerar fotografias de grandes 
planos num ecrã inteiro, sem desfocar a imagem.(renderizar fotos 
de close-up em uma tela inteira sem borrar a imagem.) Pode sempre 
tocar para ampliar áreas de interesse, para não perder nenhum pormenor 
de objetos mais distantes.

Duplique os seus planos com a visualização 
imagem na imagem.(Duplique suas 
visualizações com a exibição picture-in-picture.)

A C8PF orgulha-se de ser a primeira câmara smart home do mundo a oferecer 
um zoom misto de 8x. O que significa "misto", estará a perguntar-se? 
A integração de uma teleobjetiva de 12 mm com uma lente grande angular 
de 2,8 mm. Os utilizadores podem tirar o máximo partido desta funcionalidade 
avançada utilizando a Aplicação EZVIZ para ampliar e diminuir  imagens 
de forma simples(zoom suavemente), focando a atenção no que é importante, 
sem comprometer a qualidade ou clareza da imagem. Também ostenta quatro 
luzes infravermelhas, para uma excelente visão noturna até 30 metros.

Impressionante zoom misto de 8x para uma 
visão mais vasta.(Impressionante, zoom misto 
de 8 vezes e não borrado para visão ampliada.)

Teleobjetiva para 
o máximo detalhe

(Lente telefoto para 
detalhes de close-up)

Lente grande 
angular para 

informações de fundo



Graças às avançadas tecnologias de IA da EZVIZ, a C8PF reduz 
os alarmes falsos ou irrelevantes ao distinguir a forma humana, 
diferenciando-a de animais de companhia ou objetos. Além disso, 
o utilizador pode personalizar a sensibilidade da deteção e aplicar
 calendários para filtrar, ainda mais, os alertas indesejados.

Alertas inteligentes com deteção 
da forma humana baseada em IA.

A câmara é os seus olhos, mas também os seus ouvidos e a sua voz. 
A C8PF está equipada com um microfone e altifalante integrados, 
para que possa, facilmente, ouvir e falar com a sua família, dar as 
boas-vindas a visitantes ou declinar visitas indesejadas de forma 
simples, através do seu smartphone.

Veja, ouça e fale, em qualquer lugar.



80°

340°

A C8PF distingue-se tanto na flexibilidade como na durabilidade. 
Com um design que contempla rotação horizontal e inclinação, 
oferece um ângulo de visão panorâmico de 360 graus, evitando 
pontos mortos, sempre através de controlos tipo "clicar e arrastar" 
na aplicação. A C8PF também é totalmente estanque, para um 
desempenho robusto mesmo em dias de tempestade.

Visão de 360 graus, proteção 365 dias.

A C8PF oferece uma das maiores capacidade de armazenamento em câmara 
do mercado de segurança residencial - até 512 GB, graças à sua ranhura para 
cartões integrada. Assim, pode contar com espaço para armazenamento 
local de vídeo, sempre. Ou ainda melhor - pode adicionar outro nível 
de proteção guardando os seus dados na EZVIZ CloudPlay, 
mediante subscrição de um serviço.

Desfrute dos 512 GB de armazenamento 
local de vídeo – ou opte pela nuvem.
(ou coloque-o na nuvem.)

Suporta armazenamento em cartão MicroSD/armazenamento encriptado na nuvem*

*O cartão MicroSD deve ser comprado separadamente.
*O serviço de armazenamento na nuvem apenas está disponível em alguns mercados. Verifique a disponibilidade antes de adquirir o produto.



Especificações Modelo  CS-C8PF (1080P) 

Câmara 

Sensor de imagem CMOS dual de análise progressiva de -1/2,7 pol.

Iluminação mínima 0,05 Lux @ (F1.6; AGC Lig.), 0 Lux com IV

Velocidade do obturador Obturador auto-adaptativo

Lente 2,8 mm @ F1.6 + 12 mm @ F1.6

Suporte de lente M12

Ângulo PT

DNR

WDR

Rotação horizontal: 340°, Inclinação: 80°

3D DNR

Dia e Noite Filtro de corte por IV com troca automática

WDR digital

BLC Suporta

Visão noturna a preto 
e branco

 30 m

Armazenamento

Armazenamento local Ranhura de cartão MicroSD (máx. 512 GB)

Armazenamento na nuvem Armazenamento na nuvem EZVIZ

Rede

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

Intervalo de frequências 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz

Largura de banda do canal Suporta 20 MHz

Velocidade de transmissão
(Taxa de transmissão)

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

Velocidade de transmissão

Emparelhamento de rede Wi-Fi

11b: 11 Mbps,11 g: 54 Mbps,11 n: 72 Mbps

Emparelhamento AP

Protocolo Protocolo confidencial da EZVIZ Cloud

Protocolo da interface Protocolo confidencial da EZVIZ Cloud

Rede com fios RJ45 x 1 (Porta de Ethernet autoadaptativa de 10M/100M)

Funções

Alarme inteligente Deteção de forma humana por IA

Área de alerta personalizável Suporta

Áudio Suporta mic.

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

Vídeo e áudio

Resolução máx. 1920 x 1080
Velocidade de fotogramas
(Taxa de quadros)

Máx. 15 fps; autoadaptativa durante a transmissão de rede

Compressão de vídeo H.265/H.264 

Tipo H.265 Perfil principal

Velocidade de transmissão do 
vídeo(Taxa de bits de vídeo)

Ultra-HD; HD; Normal. Velocidade de transmissão adaptativa. 

Velocidade de transmissão de 
áudio(Taxa de bits de aúdio)

Auto-adaptativa

Velocidade de transmissão 
máx.

2 Mbps



Geral

Condições de operação -30 °C a 60 °C, Humidade de 95% ou inferior 
(sem condensação)

Classe IP Design estanque

Dimensões 154 x 116 x 164 mm

Alimentação elétrica CC 12 V/1 A

Consumo de energia MÁX. 12 W

Dimensões da embalagem 197 x 185 x 205 mm

Peso Produto: 578 g
Com embalagem: 938 g

Especificações Modelo  CS-C8PF (1080P) 



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

https://www.ezvizlife.com/

Na caixa
- Câmara C8PF

- Transformador com cabo de 1,5 metros

- Kit de parafusos

- Kit à prova de água

- Modelo de perfuração

- Informação regulamentar

- Guia de início rápido

UL/FCC/CE/REEE/REACH/RSP

Certificações


