
©2013 EMINENT

Being part of it

1

•	 Article	number:	 EM6220
•	 EAN	code:	 8716065303322
•	 Casepack:	 -
•	 Mastercarton:	 -

EMxxxx 

•	 In	3	stappen	klaar	voor	gebruik:	geen	enkele	netwerkkennis	nodig
•	 Pan/Tilt	camera	Horizontaal:355°	verticaal:	120°
•	 Alarm	meldingen	via	e-mail
•	 Ook	prima	beelden	in	het	donker,	dankzij	nachtzicht
•	 Communiceer	via	de	camera	met	de	ingebouwde	microfoon	en	speaker
•	 Instelbaar	en	bedienbaar	via	de	app
•	 Apps	voor	iPhone	en	Android	telefoon
•	 Bekijk	en	beluister	live	video	streams
•	 Bedraad	of	draadloos	aan	te	sluiten	op	het	netwerk
•	 5	jaar	garantie	
•	 Toegankelijke	helpdesk	
•	 Nederlandstalige	handleiding	

SPECIFICATIES:

e-CamView Pan/Tilt IP Camera
Overal ter wereld gemakkelijk benaderbaar!

	- Dimensions	in	mm.	(WxHxD):		 90x110x115	
	- Weight	in	grams:		 260
	- Apps	for iPhone and android phone
	- P2P client	 no need to do port forwarding to realize plug and play
	- Operation system: 	 Embedded Linux OS 
	- CPU:	 32Bit RSIC Embedded Processor
	- Network:	 RJ45  10/100MB self-adaptable Ethernet slot
	- Protocol:	 Support TCP/IP HTTP DHCP etc.
	- Wireless:	 WiFi 802.11 b/g
	- IP mode:	 Dynamic IP address, static IP address
	- Max.	users:		 Support 4 visitors at the same time
	- Compression format:	 Motion-JPEG
	- Image sensor:	 1/4 CMOS sensor 300,000  pixel  
	- Lens:		 3.6mm
	- Frame rate:		 1~25fps
	- Resolution:	 VGA(640*480),QVGA(320*240)
	- Image adjustment:		 Brightness, contrast, WB, BLC,	Auto
	- LUX:	 0.4LUX/F2.0
	- SNR:	 >48dB
	- Audio	Compression format:	 ADPCM
	- Input:	 Built-in MIC
	- Output:	 Built-in speaker, also support external speaker port
	- PTZ:	 Built-in motor control
	- Rotation:	 Horizontal:355°,	vertical: 120°
	- Preset:	 Support 16 Preset positions .
	- Night Vision:		 8 LED lights
	- IR distance: 	 10m
	- Environment:		 indoor
	- Power supply:		 5V  2A

	- Bedraad	of	draadloos	netwerk.
	- Android	toestel,	iPhone,	Windows.

	- EM6220
	- Power	supply
	- Network	cable
	- Mounting	bracket
	- Screws	and	plugs
	- CD-rom	with	manual	and	utilities
	- Quick	install	guide

	- Operating temperature:		 -10~50°C
	- Operating humidity:		 10%~90%RH
	- Dimension	Item size:	 112mm x 90mm x 116mm (L*W*H)
	- Package size:	 200mm x 150mm x 120mm (L*W*H)
	- Item weight:	 275g	(Note: for real products)
	- Package weight:	 580g
	- Accessories:		 Power adapter, Quick	Install	Guide, screws ,bracket, Ethernet cable
	- System requirement:	 Microsoft XP,	Vista,	Win7,	Win8,	
	- 	 Internet Explorer8.0,	9.0,	10	Android,	iOS
	- Certification:		 CE FCC ROHS ISO

TECHNISCHE SPECIFICATIES:

SYSTEEMEISEN:

INHOUD:
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Houd je eigendommen in de gaten met de EM6220 e-CamView Pan/Tilt IP Camera. Doordat de 
camera horizontale en verticale bewegingen maakt, is het te beveiligen gebied groter dan bij 
een standaard IP camera. De eenvoudige installatie zorgt ervoor dat je binnen enkele stappen 
helemaal up-to-date bent van de gebeurtenissen in je woning. Je bedient de Pan/Tilt IP Camera 
met de e-CamView app op je smartphone. Luister mee in je woning via de ingebouwde microfoon 
van de EM6220. De infrarood leds zorgen ervoor dat je ’s nachts ook zicht hebt. 

Eenvoudige installatie en bedienbaar door Android/Apple app
Bedien de EM6220 met de e-CamView Android/Apple smartphone app. Via de e-CamView app benader je de camera overal 
waar jij wilt. Neem de beelden van de camera op via de app en bewaar ze op je smartphone. 

Draadloos in je netwerk aan te sluiten
Door zijn strakke design past de EM6220 e-CamView Pan/Tilt IP Camera in ieder interieur. Bevestig de EM6220 op de plek 
die jij kiest doordat je de camera draadloos aansluit op je netwerk door de WiFi-functie. Dit stel je in via de Android/Apple 
smartphone app of je computer. 

Groot bereik door pan/tilt functionaliteit
Beweeg de EM6220 e-CamView Pan/Tilt IP Camera in de richting die jij wilt. De verticale beweging is 120 graden en de 
horizontale beweging is 355 graden. Je kunt zo een groot gebied overzien. Niets gaat meer aan je voorbij. De 8 infrarood leds 
zorgen ’s nachts voor helder beeld. De camera schakelt automatisch de infrarood leds in wanneer hij te weinig licht detecteert. 
 
Foto’s als bewijsmateriaal
Als de e-CamView IP Camera beweging detecteert, stuurt hij een email met foto. Laat de e-CamView IP Camera continue foto-
opnames maken of kies voor een detectie-schema. 

Luister mee en spreek terug
Wil je weten wat er gebeurt in je woning? Met de e-CamView app luister je live mee in je woning door 
middel van de ingebouwde microfoon. Met de ingebouwde speaker laat je de inbreker schrikken 
door terug te spreken. Je kunt ook een externe speaker aansluiten voor een nog krachtiger geluid.

e-CamView Pan/Tilt IP Camera
Overal ter wereld gemakkelijk benaderbaar!


