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CamLine Pro Dome Outdoor 720p HD IP Camera
Dag en nacht uitstekende beelden dankzij de 720p HD 
sensor
EM6360
EAN: 8716065338058

Inhoud verpakking:  EM6360, Wachtwoord ID kaart, Stroomadapter, Netwerkkabel,  
Splitterkabel, RJ45 Koppelstuk, Schroeven en pluggen, QIG, Raamsticker

OVERVIEW
• Voor buitengebruik (IP66)
• HD sensor voor perfecte beelden
• Prima beelden in het donker dankzij de Matrix IR led: tot 10 meter
• Stroomtoevoer via de meegeleverde passieve Power over Ethernet adapter 
• In 3 stappen klaar voor gebruik: geen enkele netwerkkennis nodig 
• Opname op micro SD-kaart
• Ontvang push notificaties en email bij alarm 
• IR cut filter voor accurate en natuurlijke kleuren 
• Instelbaar en bedienbaar via de gratis Android/Apple CamLine Pro smartphone app 
• Geschikt voor iOS, Android, Windows en MAC OS X

SPECIFICATIONS
Lens 
• Day/Night lens: Yes
• IR cut: Yes
• Infrared sensor: Yes
• Diameter lens: 3,6 mm
• Viewing angle: 70°
 
Network 
• Network connection: Fast Ethernet (100 Mbps)
• Dynamic DNS-client: Yes
• PoE-support: Passive PoE
• p2p: Yes
 
Nightvision 
• Infrared lighting (nightview): Yes
• Infrared mode: Auto or manual
• Amount of IR LEDs: 1 matrix IR LED
• IR distance: 10m
• Lux: 0,4 Lux
 
PTZ
• PT-camera: No
• Digital zoom: 3X
 
Video 
• Video compression: H.264
• Frames per second: 25 fps
• Resolution: 1280 x 720, 640 x 360, 320 x 180
• Videosensor Technologie: 1/4” CMOS
• Availlable streams: 2 video streams
 
Audio 
• Audio compression: No
• External microphone connection: No
• Internal microphone: No
• External speaker connection: No
• Internal speaker(s): No
• 2 way audio: No 

Alarm
• Motion detection: Yes
• E-mail notification: Yes
• Push notification: Yes
• Record to SD card: Yes upto 64G
• Record to FTP: Yes
• Scheduled recording: Yes
 
Accessibility
• ONVIF-certified: Onvif 2.1
• App available for: iOS, Android
• Software available for: Windows
• Browser support: IE, chrome, Safari, Firefox 
• Synology Surveillance Station listed: Yes
 
Physical characteristics
• Environment: Outdoor  IP66
• Operating temperature: -10～50°C
• Operating humidity: 10%～90%RH
• Dimensions in mm (WxHxD): 136 x 136 x 88
• Weight: 561gr
• Colour: White
 
Power Supply 
• Output: 12V DC 1A 
• Input: 100-230V 50/60Hz
• Power consumption: 1,5 - 5,5W
 
Warranty 
• Warranty: 5 year
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• Bedraad of draadloos netwerk
• Smartphone: Android, iPhone of PC: Windows

SYSTEM REQUIREMENTS

CamLine Pro Dome Outdoor 720p HD IP Camera
Dag en nacht uitstekende beelden dankzij de 720p HD sensor

• Windows

COMPATIBLE OPERATING SYSTEM
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CamLine Pro Dome Outdoor 720p HD IP Camera
Dag en nacht uitstekende beelden dankzij de 720p HD sensor

De EM6360 CamLine Pro Dome Outdoor IP Camera beschermt je 
huis en tuin. De Dome Camera is uitgerust met een waterbesten-
dige behuizing, HD sensor, IR cut filter en matrix infrarood led. De 
EM6360 is binnen drie stappen klaar voor gebruik en kan over de 
hele wereld worden bediend met de gratis CamLine Pro smartpho-
ne app. Wanneer de camera beweging detecteert, ontvang je een 
push notificatie of email met daarin een foto van de melding. De 
beelden kun je opslaan op een micro SD-kaart of Synology NAS. 
De EM6360 Dome Outdoor IP Camera wordt gevoed door een pas-
sieve PoE oplossing. Er is geen abonnement nodig en er zijn geen 
vaste maandelijkse kosten. 

Binnen 3 stappen klaar voor gebruik
De EM6360 CamLine Pro Dome Outdoor HD IP Camera is klaar voor gebruik in maar 
3 stappen. Sluit de camera aan op het netwerk en download de gratis CamLine Pro 
app voor je Android/Apple smartphone. Na het scannen van de unieke camera code 
en het invullen van het wachtwoord, ben je klaar om de HD IP camera te bedienen 
met de gratis app. 

Geschikt voor buitengebruik (IP66)
De EM6360 Dome Outdoor IP camera kan zowel binnen als buiten worden gebruikt 
dankzij de waterbestendige behuizing. Je huis en tuin worden zo goed in de gaten 
gehouden. 

Goede beelden dankzij HD sensor en IR cut filter
De ingebouwde 720p HD sensor en IR cut filter zorgen voor goede beelden zowel 
overdag als ’s nachts. De krachtige matrix infrarood led schakelt automatisch in wan-
neer het te donker is in de buurt van de camera. 

Ontvang push notificaties en email
Wanneer de CamLine Pro Dome Outdoor HD IP Camera beweging detecteert, ont-
vang je direct een push notificatie en/of email met daarin een foto van het alarmmo-
ment. 

Foto’s en video’s als bewijsmateriaal opslaan op een micro SD kaart, NAS of 
FTP server  
Steek een micro SD-kaart in de EM6360 Dome IP Camera en bewaar alle foto’s en 
video’s. Het is ook mogelijk om de beelden op te nemen op een FTP server of Syno-
logy NAS. De EM6360 IP Camera is toegevoegd in het Synology Surveillance Station. 

Eén kabel voor stroom en data 
De EM6360 Dome Outdoor IP Camera wordt gevoed door een passieve PoE oplos-
sing. Er is maar één kabel nodig die de stroom en data doorvoert. Dit heeft als voor-
deel dat er maar een klein gaatje nodig is om de EM6360 IP Camera te installeren. 
In tegenstelling tot andere Outdoor IP Camera merken waarbij je een groot gat moet 
maken voor de hele bundel kabels.  

DESCRIPTION
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