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Met de dLAN® LiveCam houdt u thuis altijd een oogje in het zeil. Of het 

nu gaat om huis, kinderen of dieren – de LiveCam levert de beelden. Zelfs 

op vakantie of de werkplek: door de directe internetverbinding en de app 

voor Apple iPhone/iPad en Android-apparaten is een individuele bewaking 

wereldwijd mogelijk. Daarbij is de dLAN® LiveCam in een handomdraai ge-

confi gureerd: door de dLAN®-powerline-techniek van devolo heeft men 

enkel een voedingskabel nodig voor de aansluiting – zo kan de LiveCam 

fl exibel in de buurt van elk stopcontact in huis gebruikt worden en kan ze 

naar wens gemakkelijk worden verplaatst! De veilige videotransmissie vindt 

plaats via de stroomleiding.

Uw leven. Live ervaren.
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Ontwikkeld voor 
dLAN® Cockpit mobile. 
Beschikbaarheid:



Highlights:
• Met de dLAN® LiveCam kunt u uw thuis (huis, kinderen, dieren, etc.) al-

tijd in de gaten houden. De moderne manier van home monitoring met 
internetoverdracht!

• Eenvoudig plaatsen en aansluiten, overal in het huis – van plek wisselen 
in luttele seconden

• Eenvoudige installatie, direct startklaar: camera aansluiten, app down-
loaden – klaar!

• Blijf op de hoogte op de werkplek of op vakantie: de live-video kan via 
het internet vanaf elke smartphone worden opgeroepen

• Met de gratis dLAN® Cockpit mobile app voor Apple iPhone, iPad en 
Android-apparaten ziet u altijd precies wat er zich voor de camera 
afspeelt

• Veilige videotransmissie via de stroomleiding in huis

• Door de geïntegreerde voeding is de camera 24-uur per dag beschikbaar

• Optimale beeldkwaliteit met een overdracht van maximaal 20 beelden 
per seconde

• Perfect beeld, zelfs bij ongunstige lichtomstandigheden, door geïntegre-
erde infrarood LED‘s

• Andere dLAN® LiveCams kunnen eenvoudig worden toegevoegd 

• 3 jaar garantie
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Ontwikkeld voor 
dLAN® Cockpit mobile. 
Beschikbaarheid:

Compatibel met:
dLAN® 500/200 AVmini
dLAN® 500/200 AVplus
dLAN® 500/200 AVsmart+
dLAN® 500 AVtriple+
dLAN® 500 AV Wireless+
dLAN® 200 AVduo
dLAN® 200 AV Wireless G/N
dLAN® LiveCam
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