
LC3

2-in-1 voor slimme verlichting en geavanceerde beveiliging

De LC3 is een krachtige 4MP beveiligingscamera met spotlight, die uw huis dag 
en nacht veiliger maakt. Tevens functionerend als slanke wandlamp, past de LC3 
in elk huishouden om donkere plaatsen te verlichten met op afstand te besturen 
slimme bedieningselementen. De LC3 biedt AI-aangedreven persoonsdetectie, 
actieve verdediging en tweewegaudio om effectief te waken over buitenruimtes 
zoals patio's, gangen, binnenplaatsen, enz. 

Wandlampcamera voor slimme beveiliging

Nachtzicht 
in kleur*

157 graden diagonaal 
gezichtsveld

Wifi 2,4 GHz met 
dubbele antenne

2K-resolutie

Tweerichtingsgesprek

700 lumen 
helderheid

AI-aangedreven 
menselijke detectie

Ingebouwde 32 GB 
eMMC-opslag

IP65 stof- en 
waterbescherming

*De nachtzichtmodus in kleur wordt automatisch ingeschakeld wanneer de verlichting op volle sterkte is.



Met een instelbare wandlamp van maximaal 700 lumen, biedt 
de LC3 eenvoudige, energiebesparende verlichting op maat met 
eenvoudige bediening via de EZVIZ-app. Gebruik de LC3 om uw 
aankomst thuis te verlichten, een aangename sfeer in de achtertuin 
te creëren of een hoorbare waarschuwing te geven bij menselijke 
of bewegingsdetectie. De keuze is aan u. 

Instelbare helderheid met eenvoudige 
bediening via de app.

De LC3 biedt die niet alleen helderdere, maar ook duidelijkere 
video. Dankzij de 4MP camera levert de LC3 hoogwaardige 
beelden met scherpe details. Het is zelfs ideaal voor het bewaken 
van grote ruimtes. 

Superieure details bij hogere resolutie.

2MP (1920×1080) 4MP (2560×1440)



Met een ingebouwde AI-chip voor diep leren kan de LC3 menselijke 
vormen in realtime detecteren en onderscheiden van andere bewegende 
objecten, waardoor de alarmnauwkeurigheid wordt verbeterd en 
u alleen pushmeldingen ontvangt wanneer dat nodig is.

AI-aangedreven persoonsdetectie voor 
belangrijke waarschuwingen.

Met zijn grote diafragma van f2,3 en nachtzicht tot 10 meter, biedt 
de LC3 heldere beelden bij weinig licht. Sterker nog, de LC3 biedt extra 
ondersteuning voor nachtelijke bewaking dankzij nachtzicht in kleur, 
dat automatisch of handmatig kan worden ingeschakeld met behulp 
van de ingebouwde verlichting*. 

Duidelijke en kleurrijke beelden, zelfs 's nachts.
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*De nachtzichtmodus in kleur wordt ingeschakeld wanneer de LC3-verlichting op zijn helderst is.



De LC3 is een camera en alarm in één en activeert automatisch een luide 
sirene van 100 dB en flitslichten bij detectie van verdachte indringers, 
wat het een waakzame bewaker voor de bescherming van uw huis maakt.

Dag en nacht bescherming rondom uw huis.

Hoor en praat met iedereen bij uw voordeur met een tik op uw 
smartphone! De LC3 wordt geleverd met een ingebouwde microfoon 
en luidspreker, zodat u uw bezoekers moeiteloos kunt verwelkomen 
of ongenode gasten kunt afwijzen, waar en wanneer u maar wilt. 

Praat met bezoekers alsof u er zelf bent.

Hé!

Hoi! Kom binnen! 



De LC3 is vakkundig ontworpen met een breed diagonaal gezichtsveld van maximaal 
157 graden. Hierdoor zijn er minder blinde vlekken bij het bewaken en is er extra 
flexibiliteit voor de configuratie van de camera. Draai en richt de camera handmatig 
naar de gewenste kijkhoek voor maximale dekking. 

Instelbare camerahoek voor optimale dekking.

Door de LC3 te gebruiken, zult u veel minder gefrustreerd raken door een onstabiele 
internetverbinding in uw achtertuin, uw voordeur en andere locaties die zich op een afstand 
van uw wifi-router bevinden. De LC3 met dubbele antenne biedt wandpenetratie 
en anti-interferentie en kan gemakkelijk omgaan met transmissie over lange afstand 
voor stabiele prestaties. 

Ingebouwde dubbele antenne voor betrouwbare prestaties.



De LC3 beschikt over de geavanceerde 
H.265-videocompressietechnologie, waardoor een betere 
videokwaliteit wordt bereikt met slechts de helft van 
de bandbreedte en de helft van de opslagruimte van 
de voorgaande H.264-standaard.

Een geldbesparing op video-opslag 
en bandbreedte.

De LC3-camera heeft een IP65-behuizing en is daardoor zeer goed bestand tegen stof 
en water. Dit zorgt voor langdurige bescherming, zelfs onder de zwaarste 
weersomstandigheden. 

Duurzaam gebouwd.

H.264 H.265

Vereiste bandbreedte: 100% 

Vereiste opslagruimte: 100% 

Vereiste bandbreedte: 50% 

Vereiste opslagruimte: 50% 



De veiligheid van uw gegevens en uw privacy staan centraal in elk 
product dat we ontwerpen. De gegevensoverdracht tussen de LC3 
en de EZVIZ Cloud is van begin tot eind gecodeerd. U bent de enige 
die de uw gegevens kan decoderen. 

Wij beschermen uw gegevens en privacy.

De LC3 heeft een ingebouwde 32 GB eMMC-opslag, wat betekent dat u niets meer hoeft 
te doen en geen extra geld hoeft uit te geven aan dure opslagkaarten. De ingebouwde 
opslagcapaciteit zorgt te allen tijde voor eenvoudige en veilige video-opslag. U kunt 
een extra beschermingslaag toevoegen door uw gegevens op EZVIZ CloudPlay op te slaan 
met een abonnement. Uw gegevens zijn veilig in geval van beschadiging of verlies 
van uw apparaat. 

Een betaalbaar product met ingebouwde opslag.

AES 128-bit codering

Ingebouwde 32 GB 
eMMC-opslag

Ondersteunt EZVIZ 
CloudPlay-opslag*

TLS-coderingsprotocol Meerdere 
authenticatiestappen

*De cloudopslagdienst is alleen beschikbaar in bepaalde markten. Verifieer de beschikbaarheid voordat u enige aankoop doet. 



Specificaties Model CS-LC3

Cameraparameters 

Max. resolutie 4 Mpx (2560 ×1440)

Kijkhoek camera 157° (diagonaal), 140° (horizontaal), 75° (verticaal)

IR-bereik Max. 10 m

Beschermingsgraad IP67

Videoparameters

Compressiestandaard H.264 / H.265

Framesnelheid Max. 30 bps; zelfaanpassend tijdens netwerkoverdracht

DNR 3D DNR

WDR Prise en charge

Netwerkparameters

Draadloos 802.11 b/g/n bij uitsluitend 2,4 GHz (2T2R, dubbele 
antenne)

Netwerkconfiguratie AP-koppeling

Audioparameters 

Audio-ingang Ingebouwde omnidirectionele microfoon

Audio-uitgang Ingebouwde luidspreker

Audiokwaliteit Ruisonderdrukking

Functie 

Slim alarm AI-aangedreven menselijke detectie

Dubbele antenne Ondersteund

Tweerichtingsgesprek Ondersteund

Algemene functie Antiflikkering, dual-stream, hartslag, 
wachtwoordbeveiliging, watermerk

Opslag 

Lokale opslag Ingebouwde 32 GB eMMC-opslag

Cloud-opslag EZVIZ-cloud-opslag

Kleuren 

Beschikbare kleuren Zwart

Parametry oświetlenia 

Lamp 1

Kleurtemperatuur 3000K

Led SMD-led

Levensduur 30.000 uur bij een werkelijke omgevingstemperatuur 
van 25 °C

Helderheid

Beschermingsgraad

700 lumen (+/- 10%)

IP65 

Led-luminantie Helderheid instelbaar



Algemeen

Bedrijfstemperatuur -30°C tot 50°C; luchtvochtigheid max. 95% 
(niet-condenserend)

Aan/uit 110 VAC - 240 VAC, 50 Hz / 60 Hz

Afmetingen verpakking 156 x 152 x 230 mm

Stroomverbruik Max. 30 W

Afmetingen product 86 x 280 x 120 mm

Nettogewicht 1038 g

Specificaties CS-LC3



In de doos
- LC3 wandlampcamera voor slimme beveiliging

- Boorsjabloon

- Schroevenset

- Snelstartgids

CE / ROHS / REACH / WEEE

Certificeringen:

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

https://www.ezvizlife.com/


