
TV-IP562WI

A Câmera de rede Wireless dia/noite Megapixel HD, modelo TV-IP562WI, fornece visão noturna megapixel em completa escuridão 
até 5 metros (16 pés). O suporte de montagem e a rede Wireless N proporcionam uma variedade de instalações. Cada câmera vem 
acompanhada de um aplicativo gratuito Apple® e Android™ para celular e Software complementar de qualidade profissional para gerenciar 
até 32 câmeras TRENDnet.

• Resolução megapixel
• Visão noturna até 5 metros (16 pés).
• Receba por e-mail clipes de vídeo com detecção de som e movimento.
• Grave vídeo em um cartão Micro SD ou dispositivo de armazenamento em rede
• Áudio bidirecional
• Aplicativos para celular gratuitos
• Software gratuito de gerenciamento de qualidade profissional

Câmera de rede Wireless dia/noite Megapixel HD
TV-IP562WI (v1.0R)



TV-IP562WI

Projeto de rede

Software complementar
Software complementar de qualidade profissional para 
gerenciar até 32 câmeras TRENDnet

Áudio bidirecional
Ouça sons da câmera (instale um alto-falante para áudio 
bidirecional)

Armazenamento
Guarde imagens de vídeo num cartão Micro SD (até 32 GB)
ou num servidor Samba

Aplicativos gratuitos
Veja o vídeo ao vivo no celular com aplicativos gratuitos 
Apple® e Android™

Suporte de montagem
Suporte de montagem articulado aumenta as opções de 
instalação

E-mails de detecção de movimento
Receba por e-mail fotografias e clipes de vídeo de movimento

Zoom digital
Zoom quatro vezes

Visão noturna
Visão noturna até 5 metros (16 pés) em completa escuridão

Vídeo megapixel
Grava vídeos de 1280 x 720 megapixels em 30 frames no 
formato de compressão H.264 para economia de espaço

Wireless N
A rede Wireless N aumenta as opções de instalação

Detecção de 
movimentos

Alerta por 
correio 

electrónico

Visão 
nocturna

Visão nocturna

Aplicação gratuita

Entrada 
de coluna

Entrada para 
cartão Micro SD

Alimentação

Microfone
Base de

montagem
ajustável

Internet

ONVIF
Conforme o Perfil ONVIF S

IPv6
Suporte IPv6
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Lente
• Comprimento focal: 3,35 mm, F2.0
• Profundidade focal: 30 cm - infinito
• Lente fixa
• Sensor: sensor 1/4” CMOS
• Zoom: 4x digital

Ângulo de visualização
• Diagonal: 68˚
• Horizontal: 60˚
• Vertical: 40˚

Iluminação mínima
• Sem Infravermelhos: 0,5 lux
• Com Infravermelhos: 0 lux
• 5 metros (16 pés) distância de iluminação 

Infravermelhos
Codecs de vídeo/resolução

• H.264: 1280 x 720 até 30 fps
• MPEG4: 1280 x 720 até 30 fps
• MJPEG: 1280 x 720 até 5 fps (ou 640 x 480 até 

30 fps)
Áudio

• Microfone integrado
• Jack áudio de 3,5 mm para um microfone

Padrão
• IEEE 802.3
• IEEE 802.3u
• IEEE 802.3x
• IEEE 802.11b
• IEEE 802.11g
• IEEE 802.11n

Interface do dispositivo
• Porta Ethernet 10/100 Mbps
• Entrada Micro SD (até 32GB)
• Botão de reset
• Botão WPS
• Indicadores LED
• Saída do alto-falante
• Conector de energia

Protocolo de rede
• IPv4, IPv6, ARP, TCP, UDP, ICMP, ONVIF Perfil S
• DHCP, NTP, DNS, DDNS, SMTP, FTP, Samba
• HTTP
• PPPoE
• UPnP
• RTP, RTCP, RTSP, 3GPP

TRENDnetVIEW App
• Aplicativos gratuitos Apple® e Android™

• Veja a câmera em seu celular
• Tire fotografias
• Zoom
• Áudio bidirecional

Garantia
• 3 anos

Conteúdo da embalagem
• TV-IP562WI
• Guia multilíngue de Instalação Rápida
• CD-ROM (Utilitário, Software e Guia do Usuário)
• Cabo de rede (1,8 m/6 pés)
• Adaptador de energia (5 V DC, 1 A) (1,5m/5 pés)
• Conjunto de montagem de câmera

Especificações

A TRENDnet é uma marca registrada. Outras marcas e nomes de produtos são marcas dos seus respectivos titulares. A informação fornecida neste documento pertence aos produtos da TRENDnet e está sujeita a modificação a 
qualquer momento, sem aviso. Para informação mais recente de produtos por favor visite http://www.trendnet.com Copyright © TRENDnet. Todos os direitos reservados.
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Dimensão
• Câmera: 103 x 62 x 35 mm (4,1 x 2,5 x 1,4

polegadas)
• Com suporte: 125 x 93 x 93 mm (4,9 x 3,7 x 3,7

polegadas)
Peso

• Câmera: 88 g (3,1 onças)
• Com suporte: 238 g (8,4 onças)

Temperatura de funcionamento
• 0 - 40°C (32 - 104°F)

Umidade
• Máx. 85% sem-condensação

Energia
• Entrada: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, 0,2 A
• Saída: 5 V DC 1 A adaptador de energia externo
• Consumo: 5 Watts (máx.)

Interface de gerenciamento
• Configurações da imagem: luminosidade,

saturação, contraste, matiz, preto/branco, espelho,
movimento, dia/noite, frequência, equilíbrio de
branco, velocidade baixa do obturador

• Gravação: para compartilha Samba, Cartão Micro
SD ou através de software

• Forma de gravação: contínua, agendada, detecção
de movimento ou som

• Evento acionador: eventos acionadores de
detecção de movimento ou som

• Captura de evento: fotografia ou vídeo (até 15
segundos)

• Atividade do evento: e-mail ou alerta para FTP
• DynDNS: suporte para NO-IP.com e Dyn.com
• Definições: Máx. 20 contas de usuário e suporte

para gerenciamento remoto
• Compatibilidade: Internet Explorer® 7.0 ou

superior, Safari® 4.0 ou superior
Software TRENDnetVIEW Pro

• Suporta até 32 câmeras
• Suporte multilíngue
• Conjunto de opções de gravação: (detecção de

movimento, agendamento, evento acionador)
• Procura e reprodução
• Modos e opções de visualização personalizados
• Compatibilidade: Windows® 10, 8.1, 8, 7, Vista, XP,

Windows Server® 2003, 2008


