
DB2
Kit de campainha de vídeo 
alimentada por bateria
Proteção fiável da porta da frente em resolução 3K

Saiba quem está à porta e para quê, antes de abrir a porta. O EZVIZ DB2 é um kit 
de campainha 100% sem fios que cobre todas as suas necessidades básicas de 
proteção e comunicação das portas de entrada. Apesar da sua instalação 
superfácil e utilização fiável em todas as condições climatéricas, a campainha vem 
com múltiplas características avançadas incluindo vídeo 3K, campo de visão 
extremamente amplo e deteção de movimento inteligente.

Resolução 3K

Bateria de lítio de 5200 
mAh recarregável

Visão noturna de IR 
(Até 5 m / 16 ft)

Deteção inteligente 
de movimento 
humano

Carrilhão Wi-Fi incluído 
(Compatível com cartão 
MicroSD até 256 GB)

Alarme contra acesso 
ilícito

Campo de visão 
de 176° ultralargo

Múltiplos toques 
disponíveis

Design à prova 
de água

Tecnologia de vídeo 
H.265



DB2 com câmara 3K A melhores câmaras 
de 2 MP no mercado

Veja em 3K com a campainha de porta DB2 
novinha em folha.

Acabou-se a frustração com os vídeos pixelizados ou desfocados. O DB2 regista 
tudo o que acontece à sua porta em resolução 3K. Também proporciona uma 
visão noturna infravermelha de 5 metros para uma paz de espírito permanente.

Um solução bem pensada num conjunto 
único

Para garantir que se ouve o toque mesmo de longe, o EZVIZ emparelha-o 
com um carrilhão interior. Melhor ainda, o carrilhão ajuda a estender o 
sinal Wi-Fi ao mesmo tempo que aumenta a conetividade de rede para a 
campainha. Enquanto outras campainhas sem fios podem sofrer de 
problemas de rede, pode sempre contar com a ligação estável da DB2.

*O DB2 também pode ser compatível com todos os carrilhões mecânicos ou elétricos de 16/24 V que já 
tem em casa..

Múltiplos toques 
disponíveis

Intensificador da ligação Wi-Fi 
para a campainha

Ranhura de cartão 
MicroSD (até um máx. 

de 256 GB)



176° Diagonal

Ajuste a cobertura com diferentes montagens

Instalação em minutos e utilização 
durante cerca de 4 meses.

Se não for um eletricista especializado, esta DB2 sem fios, livre 
de cabos e à prova de intempéries pode ser a sua melhor opção 
– cole-o em qualquer lugar e desfrute de um desempenho de 
longa duração.

Design à prova de 
água

Até 115 dias de vida 
da bateria* (bateria 

recarregável de 5200 
mAh)

Modo de poupança 
de energia

*Dados dos resultados de laboratório da EZVIZ, com base na utilização de 5 minutos por dia em 
condições padrão.

Uma vista ultralarga para obter o quadro 
completo.

Com um ângulo de visão de 176 graus, pode facilmente ver o carteiro 
da cabeça aos pés e saber onde ele coloca a sua encomenda. A 
campainha também vem com várias placas de montagem diferentes 
no pacote, que podem ajudar a ajustar o ângulo de instalação para 
otimizar a visão da campainha.



3 metros
4 metros

5 metros

Fale antes de abrir a porta.

Responda antes de abrir a porta a amigos ou serviços de 
entregas! Usando a aplicação EZVIZ, pode falar e reagir apenas 
com um simples toque.

Um porteiro inteligente para o manter 
informado.

Com capacidades de deteção tanto de forma humana como 
de movimento infravermelho passivo (PIR), o dispositivo é 
suficientemente inteligente para distinguir pessoas de animais 
de estimação ou objetos. É possível personalizar as condições 
de acionamento do alerta para ajustar a sua sensibilidade.

*A distância de deteção PIR sugerida provém dos resultados dos testes do Laboratório 
EZVIZ. Pode variar com base em diferentes fatores ambientais.



Fácil de usar mas difícil de forçar 
de forma ilícita.

Caso a campainha da porta seja retirada à força, soará um 
alarme forte e ser-lhe-á imediatamente enviado um alerta 
móvel. Além disso, o DB2 proíbe a utilização não autorizada 
após o roubo, graças à restrição de conta vinculativa.

Opções de armazenamento seguras 
e flexíveis.

Pode inserir um cartão microSD no carrilhão interior para guardar as 
suas gravações localmente, sem se preocupar com qualquer perda 
de dados, mesmo que a campainha da porta seja danificada ou 
perdida. Também pode subscrever o EZVIZ CloudPlay para um 
espaço de armazenamento ilimitado e uma camada adicional de 
proteção de dados.

*O serviço de armazenamento em nuvem só está disponível em certos mercados. Por favor, 
verifique a disponibilidade antes de efetuar qualquer compra.

Alarme contra acesso ilícito Vinculação exclusiva de contas em nuvem

Compatível com cartões MicroSD Armazenamento encriptado na 
nuvem*



Reduza o espaço de armazenamento de 
vídeo e alivie as cargas da rede.

A campainha apresenta a avançada tecnologia de compressão 
de vídeo H.265, conseguindo a mesma ou melhor qualidade de 
vídeo ao mesmo tempo que reduz a largura de banda e o 
espaço de armazenamento necessários.

Protegemos os seus dados e a sua 
privacidade.

A segurança e privacidade dos seus dados é a pedra angular 
de cada produto que concebemos. As atividades de dados 
entre o dispositivo e a EZVIZ Cloud são encriptadas de ponta a 
ponta. As chaves para decifrar os seus dados estão apenas na 
sua mão.

H.264 (Compressão de vídeo convencional) H.265 (Compressão de vídeo melhorada)

Largura de banda necessária Largura de banda necessária

Espaço de armazenamento necessário Espaço de armazenamento necessário

*Quando o modo de gravação permanente é aplicado, a tecnologia H.265 pode reduzir em 50% 
o espaço de armazenamento de vídeo e a largura de banda necessários, quando comparada 
com a H.264.

Encriptação AES de 128 bit Protocolo de encriptação TLS Autenticação de vários 
passos



Parâmetros da câmara 

Sensor de imagem Scan progressivo 1/2,7” CMOS (Compatível com baixa 
sensibilidade de luz) 

Lente 2,0 mm @ F2.0, ângulo de visualização: 176° (Diagonal)

Dia e noite Filtro de corte de infravermelhos (IR) com interruptor 
automático

Parâmetros de vídeo 

Resolução máxima 2000 × 1504

DNR 2D/3D DNR

Compressão de vídeo H.265 / H.264 

Velocidade de fotogramas Máx: 15 fps; Autoadaptável durante a transmissão em 
rede

Sensor infravermelho passivo 

Ângulo de perceção 100° 

Distância de envio Máx. 5 m (16,4 ft)

Sensibilidade Ajustável pelo utilizador (alta, média e baixa 
sensibilidade)

Interface 

Entrada de áudio Microfone incorporade de alta sensibilidade

Saída de áudio Altifalante de alta potência incorporado

Botão de reinicialização Sim

Parâmetros de rede 

Protocolo Protocolo patenteado EZVIZ Cloud

Protocolo de interface Protocolo patenteado EZVIZ Cloud

Funções 

Alarme inteligente Sensor de infravermelhos passivo e deteção 
inteligente de movimento de forma humana

Alarme de acesso ilícito Alarme sonoro e luminoso antidesmantelamento 
(suporta o envio de alertas para o smartphone)

Intercomunicação de vídeo Vídeo de longa distância e conversa de duas vias

Parâmetros de Wi-Fi 

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

Gama de frequência 2,4 Ghz  – 2,4835 GHz

Largura de banda do canal Compatível com 20 MHz

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

Taxa de transmissão 11b: 11Mbps, 11g :54 Mbps, 11n :150 Mbps

Especificações Modelo   CS-DB2-A0-2C3WPB



Geral 

Condições de funcionamento -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F), Humidade 95% ou menos 
(não condensante)

Grau de Proteção contra 
ingresso de corpos 
estranhos (IP)

IP65

Peso 241,35 g (8,5 oz)

Dimensão 150 × 58 × 32 mm (5,91 × 2,28 × 1,24 polegadas)

Capacidade da bateria Bateria de lítio recarregável de 5200 mAh

Fonte de alimentação DC 5V ± 10% 2A

Consumo energético Máx. 2W

Carrilhão 

Dimensão 100 × 55 × 35 mm (3,94 × 2,17 × 1,38 polegadas)

Fonte de alimentação AC 110 – 240V

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

Som de toque Compatível com 20 sons de toque com níveis de volume 
ajustáveis

Saída de áudio 72 dB a 1 metro

Armazenamento Compatível com cartão MicroSD até 256 GB

Peso 120 g (4,2 oz)

Especificações Modelo   CS-DB2-A0-2C3WPB



https://www.ezvizlife.com/

Specifications are subject to change without notice.  "       ", "            " and other EZVIZ’s trademarks and logos 
are the properties of EZVIZ in various jurisdictions. Other brands and product names 

are trademarks or registered trademarks of their respective holders.

Na caixa
- Campainha de vídeo DB2

- Carrilhão

- Placas de montagem

- Placas de montagem inclinadas (2)

- Chave de parafusos e conjuntos de parafusos (2)

- Autocolante de espuma

- Placa de espuma

- Modelo de perfuração

- Pino

- Cabo em U e fios conectores (3)

- Cabo de alimentação

- Guia de início rápido

- Guia de instalação

- Informação regulatória

Certificações
UL / CE / FCC / REACH / WEEE / RoHS


