
CONCLUSIE
Deze buitencamera’s leveren allemaal een goede tot 
uitstekende beeldkwaliteit en combineren dit met redelijk 
betrouwbare gebeurtenissendetectie en gebruiksvriende-
lijke apps. Zelfs de goedkoopste camera, de Reolink RLC-
510WA, presteert goed. Kun je met het ietwat ouderwetse 
design leven, dan is dit een verdienstelijke Slimme Koop. 
De best presterende bewakingscamera’s zijn de D-Link 
DCS-8320LH en de batterij-aangedreven Google Nest Cam. 
De D-Link-camera is veel goedkoper, zowel in aankoop als 
in gebruik, en krijgt dus het keurmerk Best Getest. 

SPECIFICATIES BEWAKINGSCAMERA’S

Merk D-Link Reolink Google Foscam Somfy Netatmo

Product DCS-8635LH 2K QHD Pan & Zoom Outdoor 
Wi-Fi Camera

RLC-510WA 5MP WiFi Security Ca-
mera with Person/Vehicle Detection

Nest Cam (outdoor of indoor, 
batterij)

S41 4MP Dual-Band WiFi Spotlight 
Camera

Somfy Outdoor Camera Smart Outdoor Camera (Slimme 
Buitencamera)

Prijs € 161,- € 90,- € 200,- € 100,- € 229,- € 249,-

Oordeel

Afmetingen (L × B × H) 71 × 70 × 111,8 mm 186 × 67 × 67 mm
83 × 83 × 83 mm (93 mm met 
magnetische voet)

107 × 75 × 75 mm 150 × 85 × 150  mm 110 × 50 × 200 mm

Gewicht 342 gram 415 gram 398 gram 290 gram 512 gram 1024 gram

Stroomvoorziening Meegeleverde externe voeding, binnen 
te monteren, splitsbare en verlengbare 
stroomkabel

Meegeleverde externe voeding, 
binnen te monteren, splitsbare en 
verlengbare stroomkabel

Meegeleverde magnetische pogo-
plug voor externe usb-voeding, 
ingebouwde accu met batterijduur 
van 1,5 tot 7 maanden (gemiddeld 
2,5 maand)

Meegeleverde externe voeding, 
binnen te monteren, splitsbare en 
verlengbare stroomkabel

Gewone stroomnet, voeding 
niet meegeleverd, buitenlamp 
doorlusbaar

Gewone stroomnet, voeding niet 
meegeleverd

Werkingstemperaturen -20 tot +45 graden Celsius -10 tot +55 graden Celsius -20 tot +40 graden Celsius -20 tot +60 graden Celsius -20 tot +50 graden Celsius -20 tot +50 graden Celsius

Weersbestendigheid (IP-code) IP65 IP66 IP54 IP66 IP54
IP57-equivalent (HZO-bescher-
mingsnorm)

Gezichtsveld horizontaal 125 graden + 275 graden gemotoriseerde 
draaibeweging

80 graden 130 graden 121 graden 130 graden 100 graden

Maximale resolutie 2560 × 1440 pixels @ 30 fps 2560 × 1920 pixels @ 30 fps 1920 × 1080 pixels @ 30 fps 2560 × 1520 pixels @ 30 fps 1920 × 1080 pixels @ 30 fps 1920 × 1080 pixels @ 30 fps

Aantal sensorpixels (hoe meer, hoe 
duidelijker de digitale zoom)

3.686.400 4.915.200 2.073.600 3.891.200 2.073.600 4.147.200

Ethernet , Fast Ethernet , Fast Ethernet , Fast Ethernet

Wifi , 2x2, 2,4 GHz, 802.11n/ac met WPA2/3 , 1x1, 2,4 en 5 GHz, 802.11a/b/
g/n met WPA2

, 1x1, 2,4 GHz, 802.11g/n met 
WPA2/3

, 2x2, 2,4 en 5 GHz, 802.11b/g/n/
ac met WPA2

, 1x1, 2,4 GHz, 802.11b/g/n met 
WPA2

, 1x1, 2,4 GHz, 802.11b/g/n met 
WPA2

Gratis cloudopslag , 1 dag videogeschiedenis, vijftig clips max, 
één jaar lang

, cloudverbinding alleen nodig 
indien gebruikt met Google Home

, drie uur videogeschiedenis 
van belangrijke gebeurtenissen 
inbegrepen

, Foscam Cloud Service ‘zeven 
dagen optie’ drie maanden lang 
(die kost 50 euro per jaar)

, zeven dagen detectieclips van 
dertig seconden

, alleen screenshot van elke 
video wordt beveiligd bewaard in 
de Netatmo-cloud, video’s worden 
lokaal bewaard

Jaarprijs voor cloudabonnement met  
+/- 30 dagen video-opslag

100 euro niet van toepassing 100 euro 130 euro 60 euro Niet van toepassing

Cloudverbinding beveiligd?

Ondersteuning Dropbox

Ondersteuning FTP

ONVIF-compatibel , ONVIF Profile S/T , geen details

Eigen opslag , microSD, maximaal 256 GB , microSD, maximaal 256 GB , vast, voldoende voor 1 uur 
video bij uitval van netwerk

, microSD, maximaal 128 GB , microSD, maximaal 32 GB, 
8GB-microSD meegeleverd

Ingebouwd alarm, op afstand inschakel-
baar

, 95 dB , geen details , 110 dB , maar er is een identiek model 
met ingebouwde 105dB-sirene (30 
euro duurder)

Detecteert automatisch thuis / afwezig

Opnamefunctie in-/uitschakelen volgens 
schema

Herkent automatisch personen

Meegeleverd Voedingsverlengkabel 3 meter (los te kop-
pelen voor eenvoudige geleiding door muur), 
schroeven, montagesteun, kabelbinders,  
camerasticker, voeding

Voedingsverlengkabel 4,5 meter 
(los te koppelen voor eenvoudige 
geleiding door muur), kabelge-
leider, schroeven, bevestigings-
materiaal, ethernetkabel, twee 
antennes, camerastickers, voeding

Magnetische montagesteun, 
schroeven, bevestigingsmateriaal, 
pogopin magnetische oplaad-
kabel (1 meter), magnetische 
usb-voeding

Kabelgeleider, bevestigingsma-
teriaal, inbussleutel, schroeven, 
ether netkabel, camerasticker, 
voeding met gesplitste voed-
ingskabel (los te koppelen voor 
eenvoudige geleiding door muur)

Schroeven, inbussleutel, resettool, 
camerasticker

Montagemateriaal, 8GB-microSB-
kaart al geïnstalleerd in de camera

De functies zijn 
logisch ingedeeld. 
Zo kun je direct op 
het beginscherm de 
bewegingsdetectie 
in- en uitschakelen 
met één druk op het 
bewakingspictogram. 
Video’s die bij onraad 
werden opgenomen, 
zijn direct toegankelijk via de bibliotheekfunctie. Verder 
heb je onmiddellijk toegang tot de geschiedenis van recen-
te gebeurtenissen via het gebeurtenissenpictogram. De 
infrarode bewegingssensor en ingebouwde warmtesensor 
zijn slim genoeg om personen van (huis)dieren te onder-
scheiden, zodat er weinig valse alarmmeldingen worden 
gegeven wanneer er bijvoorbeeld een kat of hond door 
het beeld loopt. De beeldkwaliteit is goed, maar zelfs in het 
Full-HD-beeld zijn er soms – maar niet altijd – behoorlijk 
wat artefacten en blokvorming omwille van de datacom-
pressie. Niettemin zijn gezichten meestal goed herkenbaar.

SOMFY 
BUITEN-
CAMERA

€  229,-
OORDEEL

PLUSPUNTEN

Gebruiksvriendelijk

Goede beeldkwaliteit

Te koppelen aan bestaande 

buitenverlichting

MINPUNTEN

Prijzig

Volledig van kunststof

www.tiny.cc/somfycam
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