
B5 WiFi to kamera stworzona z myślą o wszystkich tych, którzy poszukują wysokiej jako-
ści produktu w bardzo przystępnej cenie. Model Zintronic B5 IP WiFi wyposażona została 
w przetwornik 1/2.5” High-resolution CMOS Sensor K05 gwarantujący obraz o jakości 
5 megapikseli. W kamerze zainstalowano obiektyw o ogniskowej 2.8mm pozwalający 
na uzyskanie szerokiego kąta widzenia 109°. Wszystkie komponenty zamknięte zostały 
w metalowej obudowie zapewniającej wysoką wytrzymałość kamery oraz gwarantującej 
szczelność klasy IP67. 
 
Diody podczerwieni zamontowane w kamerze gwarantują podgląd nawet w środku nocy. 
Zintronic B5 IP WiFi wyposażona jest w podczerwień umożliwiającą monitorowanie obsza-
ru na odległość aż do 30m.

Zintronic B5 IP WiFi
2.8mm 5MP IR 30M

Podczerwień: 
Ogniskowa Obiektywu: 
Regulacja ogniskowej: 
Kompresja zapisu danych: 
Zew. wejście na kartę micro SD: 
Alarm po wykryciu ruchu: 
Detekcja Ruchu: 
Podgląd z przeglądarki: 
Współpraca z rejestratorem: 
Przycisk resetu: 
Gniazdo aduio: 
Szczelność: 
Metalowa wandaloodporna wytrzymała obudowa: 
Instrukcja instalacji w jęz. polskim:
Dedykowana aplikacja:

30 metrów (widzenie w nocy)
2.8mm ( kąt widzenia 109°)

Stałoogniskowa
H.265 (bardziej wydajniejsza niż H264)

TAK (do 256GB)
TAK (powiadomienie na email/aplikacje)

TAK ( wydłużenie czasu zapisu)
TAK
TAK
TAK
TAK
IP67
TAK
TAK

Bitvision

Specyfkacja:

zintronic.pl
SZCZEGÓŁY PRODUKTU NA

Detekcja ruchu 
Kamera posiada wbudowaną funkcje detekcji ruchu dzięki  
której w momencie pojawienia się np. intruza jest w stanie 
wysłać powiadomienie na e-mail lub aplikacje mobilną.

Zewnętrzny slot na kartę micro SD do 256GB 
Zewnętrzne wejście na kartę micro SD umożliwia bezpośrednie
nagrywanie obrazu bez konieczności użycia rejestratora 
(kamera posiada opcję współpracy z rejestratorem i nagrywania 
bezpośrednio na zainstalowanym w nim dysk twardy).

Gniazdo audio
Zewnętrzne gniazdo audio pozwala na dołączenie do kamery 
dodatkowego modułu mikrofonu. Zapewnia to rejestrację 
dźwięku w monitorowanym obszarze.

Metalowa wytrzymała obudowa
Solidnie wykonana kamerka dzięki metalowej obudowie jest
bardzo wytrzymała i wandaloodporna. W odróżnieniu od innych,
plastikowych kamer na rynku nasz kamera jest odporna na:
uderzenia, ogień, wodę.

Podczerwień - 30m widzenie w nocy 
Diody IR zamontowane w kamerze umożliwią Ci podgląd
z kamery nawet w środku nocy. Kamera B5 WiFi wyposażona
jest w diody podczerwieni nowej generacji, które są w stanie
doświetlić monitorowany obszar na odległość aż do 30 metrów.

Kompresja H.265/H.265+ 
Kamera obsługuje najnowszy tryb kompresji H.265/H.265+ 
umożliwiający zapisanie więcej treści na tym samym
nośniku w porównaniu do kompresji H.264.
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