
Home Security 
 
Uw totaaloplossing voor een veilig huis met militaire kwaliteit 

 
Camera Beveiliging en alarm 
Voor toegang tot uw beeldmateriaal kunt u gebruik maken van de eufy app hiervoor kunt u zich aanmelden 
en krijgt u toegang tot uw beveiligde account 
De HomeBase heeft een sirene van 100 decibel met het volume van een drilboor als de accelerometer 
detecteert dat eufyCam met geweld wordt verwijderd 
  



 
 

De detectie onderscheid mensen, objecten en dieren 
 Verminder valse meldingen met slimme technologie die mensen onderscheidt van 
objecten en dieren 
 
 

 
Activity Zones 
Ontvang alleen de meldingen die er toe doen en pas het gebied waarin detectie 
plaatsvindt aan uw huis aan 
 

 

eufyCam 2 , 2 cam pro kit 

 Het ultieme 2k-bewakingssysteem 

Eufys meest geavanceerde beveiligingssysteem tot nu toe. bewaak handig elke hoek van uw huis in 
levendige helderheid. Leg de fijnere details vast in een scherpe 2k-resolutie en laat de AI op het apparaat u 
onmiddellijk waarschuwen wanneer er beweging wordt gedetecteerd. 
Draadloos huisbeveiligingscamerasysteem met 365 dagen batterijduur, live-weergave en opname, IP67 
weerbestendig, perfect geschikt voor Iers weer, nachtzichtopname en compatibel met Amazon Alexa 
Google Hub en Apple Home Kit 
  



The eufy HomeBase 
De eufy homebase vormt het hart van het eufy-beveiligingsecosysteem. Het apparaat wordt geleverd met 
de eufy 2k deurbel, eufyCam 2 pro en eufy Home Alarm kit en moet binnenshuis worden geïnstalleerd. Het 
apparaat stelt je in staat om al je eufy-apparaten naadloos aan te sluiten en herbergt de veilige 
ingebouwde lokale opslag voor al je clips. Met zijn 3 ingebouwde wifi-antennes levert hij een speciaal en 
versterkt wifi-signaal aan je eufy-apparaten om de prestaties en de efficiëntie van de batterij te 
verbeteren. 
 
• Verbind tot 16 eufy-apparaten (en 32 sensoren) vanaf één Homebase. 
• Werkt als binnenalarm voor eufyCam, Home Alarm kit en deursensoren. 
• Lagere kosten "add-on" eufy apparaat mogelijkheden zodra Homebase in huis is. 
• Werkt als een deurbel voor je eufy 2k deurbel (compleet met 8 tonen) 
• Wordt geleverd met ingebouwde 16 GB eMMC lokale opslag. (2000 minuten aan beeldmateriaal) 
• Extra opslagruimte kan worden toegevoegd via de USB-poort aan de achterkant van de thuisbasis 
• AES-256-versleuteld: voor veilige audio-, video- en bestandsoverdracht. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



365 beveiliging vanaf één keer opladen 
 

Vermijd 
frequente reizen om de batterij op te laden en geniet van een batterijlevensduur van 365 dagen na slechts 
één keer opladen 
Klaar voor elk weer 
Met een IP67 weerbestendigheidsclassificatie is eufyCam 2 Pro gebouwd om de elementen te weerstaan. 
Geavanceerd nachtzicht 
De ultramoderne Sony-sensor zorgt voor gedetailleerde opnames en streaming in scenario's met weinig 
licht 
Dankzij de F2.0-lens met diafragma en de sensor met hoge lichtgevoeligheid kan meer licht worden 
vastgelegd en kan het totale bewaakte oppervlak worden vergroot. Het eindresultaat is een superieure 
beeldkwaliteit voor uw nachtelijke opnamen. 
 

100% Draadloos 
Zonder snoeren of draden van welke aard dan ook, kan eufyCam 2 Pro gemakkelijk binnen en buiten 
worden geïnstalleerd om 365 dagen lang je huis te bewaken met één keer opladen. 
Krijg een duidelijker, helderder beeld van de mensen in beeld. Ingebouwde AI-technologie identificeert en 
focust op de mens in het beeld, terwijl elke schittering wordt verwijderd die een probleem zou kunnen zijn 
met een camera buiten in de zon. 
 
 
  



2K Deurbel 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draadloze videodeurbel (op batterijen een half jaar dekking vanaf één lading of non-stop voeding via 

een bekabelde verbinding.) met 2K HD, geen maandelijkse kosten, AI op het apparaat voor 
menselijke detectie, 2-weg audio, eenvoudige zelfinstallatie 
 

Sony 2K sensor 
 Met de ingebouwde Sony 2K-sensor en professionele lens kunt u activiteiten bekijken in 
een perfecte resolutie. Zie bezoekers haarscherp wanneer ze uw deur naderen 

Zichtveld 
De verhoogde beeldverhouding van 4:3 zorgt ervoor dat je iedereen die in de buurt komt, van top tot teen 
kunt zien en geeft je elke keer de perfecte kijkhoek. 
 

Detectie op een hoog niveau 
Heb totale controle over wat wordt gedetecteerd door het gebruik van de bewegingssensor, slimme mens 
detectie- en activiteit zones 
  



 
Prijzen Bij Preventec. 
Leveren  
Eufy Deurbel met hub € 199,00 
Extra Eufy Cam pro € 178,00 
 
2 stuks Eufy cam pro met Hub € 380,00  
Extra deurbel zonder hub € 119,00 
 
 
Instaleren en uitleg gebruik app. 
 
Eufy Deurbel met hub € 
Extra Eufy Cam pro € 
 
2 stuks Eufy cam pro met Hub € 
Extra deurbel zonder hub € 
  



 

 


