
DB1 Pro
Videoporteiro Wi-Fi (com fios)
Segurança máxima com um desempenho 
otimizado
Escolha o novíssimo DB1 Pro e desfrute de outro nível de proteção e conveniência 
na sua porta de entrada. Veja os seus visitantes de cima a baixo em vídeo de 2K+ 
ultra nítido. Cumprimente-os a partir de qualquer lugar, e receba alertas em tempo 
real sobre eventos relevantes. Fina e impermeável, a campainha adapta-se 
perfeitamente ao estilo de qualquer apartamento, condomínio ou moradia.

Resolução 2K+

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

Comunicação 
Bidirecional

Campo de visão ultra 
amplo de 176°

Deteção de forma 
humana/veículo por IA

Tecnologia de vídeo H.265

Visão noturna por IV 
(até 5 m)

Design estanque

Suporta cartão 
MicroSD¹(até 256 GB)



Cobertura visual de 176°

Deteção de forma humana/
veículo por IA

Área de deteção personalizável Distância de deteção de 10 m

Veja tudo com ultra nitidez e ultra ampli-
tude, de dia e de noite

IA integrada para alertas mais inteligentes

Saiba quem está à porta mesmo antes de tocarem à campainha. 
Com o seu chip de IA integrado, pode definir o DB1 Pro para o 
alertar apenas quando as pessoas ou veículos surgirem na área 
de deteção predefinida.

O DB1 Pro oferece uma impressionante qualidade de vídeo 
2K+ e um campo de visão ultra amplo, para que possa ver os 
seus visitantes de cima a baixo, com detalhes nítidos. Mesmo 
no escuro, conseguirá ver nitidamente com a visão noturna 
por infravermelhos alargada de 5 m.



Intensificador da ligação de Wi-Fi de 
banda dupla

Diga adeus às dificuldades em manter a ligação da sua cam-
painha. Pode alternar entre as bandas de frequência de 2,4 e 5 
GHz para garantir que o DB1 Pro utiliza um sinal sem fios 
mais forte e envia alertas com maior rapidez.

Adequado a todas as condições 
climáticas

Configure a sua campainha e...já está! Faça chuva, sol ou 
neve, o DB1 Pro oferece um desempenho estável.



H.264 (compressão de vídeo comum)

Banda larga necessária

Espaço de armazenamento necessário

H.265 (compressão de vídeo atualizada)

Banda larga necessária

Espaço de armazenamento necessário

Atenda a porta, em casa ou noutro local

Sempre que um visitante tocar à campainha, receberá uma video-
chamada no seu telefone. Veja, ouça e fale com clareza, para que a 
pessoa saiba se é uma boa altura para fazer uma visita.

Poupe espaço de armazenamento e reduza 
as cargas da rede

A campainha dispõe de tecnologia de compressão de vídeo 
H.265 avançada, conseguindo a mesma qualidade de vídeo, 
enquanto reduz a largura de banda e o espaço de armazena-
mento necessários em até 50%².



Suporta cartão MicroSD¹ Suporta armazenamento na EZVIZ CloudPlay³

Armazenamento flexível de confiança

Nunca mais perderá um momento com o DB1 Pro. Guarde 
todos os vídeos acionados por evento num cartão microSD 
local (até 256 GB), ou subscreva a EZVIZ CloudPlay para ter 
acesso a um armazenamento totalmente encriptado na 
nuvem.

Protegemos os seus dados e a sua 
privacidade

A segurança dos seus dados e da sua privacidade constituem 
os pilares de todos os produtos que criamos. As atividades 
que envolvem dados entre o dispositivo e a EZVIZ Cloud são 
encriptadas de ponta a ponta. Apenas o utilizador tem a 
chave para desencriptar os seus dados.

Encriptação AES de 128 
bit

Protocolo de encriptação 
TLS

Autenticação com 
múltiplos passos



1. O cartão de armazenamento local deve ser comprado separadamente.

2. Quando o modo de gravação 24/7 é aplicado, a tecnologia H.265 consegue reduzir o espaço de armazenamento de vídeo e a largura de banda em 50%, 

comparativamente com a H.264.

3. O serviço de armazenamento na nuvem apenas está disponível em alguns mercados. Verifique a disponibilidade antes de fazer qualquer compra.



Especificações  Modelo CS-DB1-B0-1J5W2FR

Interface 

Entrada de áudio Microfone de alta sensibilidade integrado

Saída de áudio Altifalante de alta capacidade integrado

Botão de reposição Sim

Parâmetros da rede 

Protocolo Protocolo confidencial da EZVIZ Cloud

Protocolo da interface Protocolo confidencial da EZVIZ Cloud

Parâmetros da câmara 

Sensor de imagem CMOS de análise progressiva de 1/2,7 pol. (suporta 
sensibilidade a baixa iluminação)

Lente 2,0 mm @ F2.0, ângulo de visão: 176° (diagonal)

Dia e Noite Filtro de corte por IV com troca automática

Parâmetros de vídeo 

Resolução máx. 2544 × 1888

DNR 2D/3D DNR

WDR DWDR

Compressão de vídeo H.265 / H.264

Velocidade de 
fotogramas

Máx.: 15 fps; autoadaptativa durante a transmissão de rede

Geral 

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

Classe de proteção contra 
infiltração

IP 65

Peso Campainha: 105 g, com a embalagem: 440 g
Tamanho 128,3 x 46,3 x 19,3 mm

Alimentação elétrica 16 V~24 V CA

Consumo de energia Máx. 2 W

Funções 

Alarme inteligente Deteção de forma humana/veículo por IA

Alarme de adulteração Alarme sonoro e de luz antidesativação (suporta envio 
de alertas para smartphone)

Teleporteiro Conversa bidirecional de longa distância

Parâmetros da rede Wi-Fi 

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

Intervalo de frequências 2,4 GHz e 5 GHz

Largura de banda do canal Suporta 20 MHz, 40 MHz

Segurança dos dados WEP 64/128 bits,WPA/WPA2,WPA-PSK/WPA2-PSK

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



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 Certificações
- Campainha EZVIZ DB1 Pro

- Placas de montagem (2)

- Parafusos de montagem (3)

- Placa de espuma

- Kit de alimentação

- Broca

- Chave de fendas

- Buchas (3)

- Conectores de fio (4)

- Parafuso de segurança

- Parafusos de fixação (2)

- Chicote de fios

- Fio de fusível

- Fios em forma de U (2)

- Informações regulamentares (2)

- Guia de início rápido

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


