
Segurança

Câmera de segurança 
Wi-Fi HD

L A P

69,8 mm 83,5 mm 176,3 mm

331 g

GRAVAÇÃO COM
QUALIDADE HD

NOTIFICAÇÃO
DE MOVIMENTO

VISÃO NOTURNA
30 METROS

30m

iC5

A câmera de segurança Wi-Fi HD iC5 foi desenvolvida para ajudar a criar soluções 
em segurança sob medida para residências e pequenos negócios. Todo o controle 
necessário estará nas mãos do cliente de qualquer lugar através do smartphone, desde a 
instalação e gravação¹ até o recebimento de notificações por movimento. A câmera de 
segurança Wi-Fi HD iC5 também tem imagem em alta definição HD, campo de visão de 
114°, visão noturna de até 30 metros e proteção contra chuva (IP66), tudo para deixar o 
monitoramento, interno ou externo, ainda mais claro e amplo.

Características

 » Conexão Wi-Fi

 » Armazenamento  em cartão micro-SD2

 » Campo de visão  de 114° (diagonal)3

 » Imagens em HD

 » Plug & Play: fácil de instalar

 » Notificação de movimento

¹ É preciso ter acesso à internet para visualizar as imagens da câmera através do aplicativo Mibo. Aplicativo gratuito para Android e iOS.
2 Necessário cartão micro-SD, vendido separadamente, para a gravação das imagens.
³ Abertura horizontal de 92°.
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iC5 Câmera de segurança Wi-Fi HD

Especificações técnicas

Aplicações do produto

Câmera

Sensor 1/3” HD Progressive Scan CMOS

Obturador Automático

Lente 2.8 mm 114° (diagonal) e 92° (horizontal)

Montagem da lente M12

Dia & Noite Filtro de IR automático

DNR 3D DNR

WDR WDR digital

Compressão

Compressão de vídeo H.264 (perfil principal)

Taxa de bits para vídeo Taxa de bits adaptável

Imagem

Máxima resolução 720p (1280 × 720)

Taxa de quadros Max: 25 FPS (1280 × 720), 50 Hz auto adaptável

BLC Automático

Wi-Fi

Antena 1,3 dBi interna

Padrões IEEE 802.11b, 802.11g, 802.11n

Frequência operacional 2,4 GHz

Largura de banda Suporta 20 MHz

Protocolo de segurança 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Taxa de transmissão 11b: 11 Mbps,11g: 54 Mbps,11n: 150 Mbps

Geral

Temperatura de operação -10 °C a 60 °C

Umidade <95% ou menos (sem condensação)

Fonte de alimentação DC 12 V ±10% 

Consumo de energia Máximo de 5 W

Distância máxima do 
infravermelho Máximo de 30 metros

Armazenamento Suporta cartão micro-SD: espaço mín. 8 GB e  
máx. 128 GB. Recomendamos cartões classe 10.

Alarme inteligente Detecção do movimento

Funções gerais Rotação de imagem 180° e proteção por senha

Interface de comunicação RJ45 (10/100BASE-T)

Dimensões (L × A × P) 70 × 83 × 176 mm

Peso (g) 331

Visão noturna

Alcance 30 metros

Intensidade de iluminação 0 lux

Comprimento de onda 0,85 microns

Atenção: este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra 
interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a 
sistemas operando em caráter primário.
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Suporte a clientes: (48) 2106 0006
Fórum: forum.intelbras.com.br
Suporte via chat e e-mail: intelbras.com.br/suporte-tecnico
SAC: 0800 7042767
Onde comprar? Quem instala?: 0800 7245115

Intelbras S/A – Indústria de Telecomunicação Eletrônica Brasileira
Rodovia BR 101, km 210 – Área Industrial – São José/SC – 88104-800
www.intelbras.com.br
02.17

iC5 Câmera de segurança Wi-Fi HD

Cuida do quintal da casa ou do estacionamento 
do escritório
A iC5 tem um campo de visão de 114°, o que permite que o 
usuário tenha uma visão mais ampla da parte de fora da casa  
ou do estabelecimento.

Envia notificações sempre que um  
visitante chegar
A iC5 avisa quando alguém se aproxima através de 
notificações no smartphone. Simples e prática pra 
deixar o usuário sem preocupações.

Faça chuva ou faça sol
O morador escolhe o melhor local para colocar a iC5 sem se 
preocupar com água ou poeira. Devido à proteção IP66 ela 
funciona até mesmo na chuva.

De olho em tudo, mesmo no escuro
Com o modo de visão noturna, a iC5 pode enxergar a uma 
distância de até 30 metros no escuro. Por isso, ela pode ser 
utilizada em ambientes sem nenhuma luminosidade.


