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Câmera de segurança Wi-Fi HD iC3 

Câmera de segurança Wi-Fi HD 

 
Característica: 

 
• Conexão Wi-Fi 

 
• Armazenamento em cartão micro-SD²²³¹ 

 
• Campo de visão de 111° (diagonal)³ 

 
• Imagens em HD 

 
• Plug & Play: fácil de instalar 

 
• Notificação de movimento 

 
• Áudio bidirecional 

 

 
 

¹ É preciso ter acesso à internet para visualizar as imagens da câmera através do aplicativo Mibo. 

Aplicativo gratuito para Android e IOS. 
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Necessário cartão micro-SD, vendido separadamente, para a gravação das imagens. 

 
³ Abertura horizontal de 92°. 

 

    
 

 

 
A câmera de segurança Wi-Fi HD iC3 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, em qualquer lugar, através do smartphone, desde a 

instalação e gravação¹ até o recebimento de notificações por movimento. A câmera de segurança Wi-Fi HD iC3 também tem imagem 

em alta definição HD, campo de visão de 111° (diagonal) e visão noturna, tudo para deixar o monitoramento ainda mais claro e 

amplo. 
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Especificações técnicas 

 
Câmera 

 

Sensor 1/4" HD Progressive Scan CMOS 

Obturador Automático 

Lente 2.8 mm 111° (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 

Compressão de áudio AAC 

Taxa de bits para áudio Adaptável 

Imagem 
 

Máxima resolução 720p (1280 × 720) 

Taxa de quadros Max: 25 FPS (1280 × 720) 

BLC Automático 

Wi-Fi 
 

Antena 1,7 dBi interna 

Protocolos IPv4, TCP/IP, DHCP, Onvif, ICMP. 

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 

Indicação de intensidade do sinal Não 

Geral 
 

Temperatura de operação -10 °C a 50 °C 
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Umidade 95% ou menos (sem condensação) 

Fonte de alimentação DC 5 V ±10% 

Consumo de energia Máximo de 3 W 

Visão noturna Alcance: 10 metros Intensidade de iluminação: 0 lux Comprimento de onda: 0,85 

mícrons 

Dimensões (L × A × P) 58 × 128 × 38 mm 

Peso (g) 108 

Armazenamento MicroSD Mínimo 8GB/ Máximo 128GB (Classe 10)¹ 

Alarme inteligente Detecção do movimento 

Funções gerais Rotação de imagem 180°, proteção por senha 

   ¹Os cartões classe 10 apresentam uma taxa de leitura e gravação superior às classes inferiores, garantindo assim a melhor performance das suas câmeras MIBO. 

 

Atenção: este equipamento não tem direito à proteção contra interferência prejudicial e não pode causar interferência em sistemas 

devidamente autorizados. 

 

 

Aplicações do produto 
 
 


