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ALTIJD WETEN WAT ER THUIS GEBEURT
Met de LyricTM C1 Wi-Fi Beveiligingscamera

Lyric C1 Wi-Fi  
Beveiligingscamera



Woningeigenaren willen veiligheid
De Lyric C1 Wi-Fi beveiligingscamera beantwoordt aan die behoefte
Inbraakdetectie wordt hoog op de lijst van problemen genoemd die 
woningeigenaren zouden willen aanpakken met een connected oplossing.  
Met de Honeywell Lyric C1 Wi-Fi Beveiligingscamera biedt u een  
antwoord op die vraag.  De Lyric C1 camera is eenvoudig te installeren en  
is het nieuwste product in Honeywell’s groeiende assortiment van producten  
die helpen huizen slimmer te maken.

Ontworpen voor gebruik binnenshuis maakt de Lyric C1 camera 720p HD-
video’s (30fps) bij normale lichtomstandigheden en heeft deze nachtzicht 
voor donkerder omgevingen. Met zijn brede kijkhoek van 135 graden biedt  
de C1 goed beeld. Verder zijn er detectiezones gedefinieerd voor extra 
sensitiviteit of juist voor het negeren van beweging op de achtergrond, denk 
aan huisdieren of een plafondventilator.

ORDERSPECIFICATIE

Item Productcode

Lyric C1 Wi-Fi Beveiligingscamera HAWCIC1S

Eenvoudig te installeren en in te stellen  
via de intuïtieve Lyric app 

Gebruik meerdere camera’s  
om een oog op de hele woning te houden 

De gratis 8 GB SD-kaart slaat data versleuteld op  
zelfs als de wifiverbinding uitvalt

Monitoring de klok rond met 5m nachtzicht 

Vijf seconden vooropname  
slaat ook de beelden in de seconden vóór de gebeurtenis op 

Bekijk via de Lyric app een live stream  
op smartphone of tablet van wat thuis gebeurt 

Eenvoudige en intuïtieve regeling  
maakt de Lyric app makkelijk in gebruik 

Opnames worden beveiligd dankzij geavanceerde 256-bit  
end-to-end versleuteling 

Flexibele montageopties;  
aan de wand of op de verstelbare magnetische voet 

Complete gemoedsrust  
dankzij kwaliteitsdesign met twee jaar garantie 

Vertrouw op een naam met meer dan 100 jaar  
ervaring in innovatie 

Onze betrouwbare technologie heeft al in meer dan 150 
miljoen woningen veiligheid, beveiliging en comfort gebracht

Kenmerken 

Bekijk het hele beeld in 720p HD met de breedhoeklens 
camera 

Ontvang snel een melding op smartphone of tablet 
wanneer iets ongebruikelijks gebeurt

Intelligente geluidsdetectie herkent rook- en 
koolmonoxidealarmen* 

Focus op elk detail met de krachtige 5x digitale zoom 

Locatiegebaseerde regeling (geofencing)  
biedt automatisch aan en uit schakelen van de camera 
met geofencing via locatie van uw smartphone 

Beelden worden 24 uur gratis en veilig opgeslagen  
in de cloud

Zie elk moment: stream en download beelden van de 
afgelopen 24 uur 

Twee aanpasbare waarschuwingszones om beweging op 
de achtergrond te negeren en valse alarmen te voorkomen, 
of voor extra focus op meer gevoelige gebieden 

Dankzij de tweeweg audio kan er niet alleen via live stream 
bekeken worden wat er thuis gebeurt, maar ook gepraat 
worden tegen wie er in huis is.

5x

* Een volledige lijst van compatibele rook- en koolmonoxide detectors kan worden bekeken in onze FAQ’s op de Lyric C1 Support pagina. getconnected.honeywell.com

Minimum systeemvereisten voor gebruik met Wi-Fi: 

•  Wi-Fi router (802.11 b/g/n, 2.4 GHz) met 
internettoegang, Lyric app voor Android of 
iOS, Minimum bandbreedte 1.333 Mbps



Een ideaal product om te 
adviseren aan klanten die 
complete gemoedsrust wensen
•  meer verkoopkansen en een waardevol extra contactmoment in 

combinatie met de Lyric T6 thermostaat of Lyric W1 waterlekkage- 

en vorstdetector 

•  Kan worden toegepast in combinatie met passieve rook- en 

koolmonoxidemelders 

•  Benodigt voor installatie slechts de Lyric app, Wi-Fi verbinding en 

de C1 camera – geen additionele hub nodig

•  Installatie gaat snel en eenvoudig; geen vaste montage nodig 

•  240V voeding 

•  Kan met de verstelbare, magnetische voet op een vlak oppervlak 

geplaatst worden - of aan de muur te bevestigen

•  Schroef en plug voor muurmontage meegeleverd 

•  Eenvoudige QR-code gebaseerde installatie en duidelijke stap-

voor-stap installatiegids in app 

PRODUCTSPECIFICATIE

Installatie & Monitoring Wi-Fi enabled; maakt direct verbinding met router.

Video resolutie 720p

Videobeeldtype HD

Beeldhoek 135° breedhoek beeld

Beeldkwaliteit  1 Megapixel (MP)

Digitale zoom 5x

 Nachtzicht tot 5 meter

Geluidsdetectie 50 dB gehoordrempel

Cloud video opslag 24 uur gratis (rollend)

Lokale beeld opslag Ja

Wi-Fi Single band 2.4 GHz, 802.11 b/ g/ n

Minimum Bandwidth 1.333 Mbps

Bluetooth Low Energy Ja

Afmetingen 63(b) x 112(h) x 46(d) mm

Gewicht Camera en basis 113g, camera alleen 85g

Videocompressie MPEG-4 (H.264)

Voeding Ingang: 100 – 240V, 50 – 60Hz. Uitgang: Micro USB 5Vdc 2A

Bedrijfstemperatuur 0°C – 40°C

Micro SD-kaart capaciteit Tot 64 GB SDXC, aanbevolen klasse 10

Ontvang mobiel een 
melding over passieve 
rook- of CO-alarmen 
De intelligente geluidsdetectie in 

de Lyric C1 camera kan het geluid 

van een rook- of koolmonoxide 

alarm detecteren* en stuurt direct 

een melding naar de smartphone 

of tablet van de woningeigenaar.

Met de Lyric T6 programmeerbare thermostaat, 

C1 Wi-Fi Beveiligingscamera en de Lyric W1 Wi-Fi 

waterlekkage- en vorstdetector, heeft u een breed 

portfolio aan slimme oplossingen in handen om 

uw klanten complete gemoedsrust te geven.

* Een volledige lijst van compatibele rook- en koolmonoxide detectors kan worden bekeken in onze FAQ’s op de Lyric C1 Support pagina. getconnected.honeywell.com * Een volledige lijst van compatibele rook- en koolmonoxide detectors 
kan worden bekeken in onze FAQ’s op de Lyric C1 Support pagina 
getconnected.honeywell.com
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Waterlekdetectie

Vorstdetectie

Melding naar je smartphone of tablet

Ingebouwde 100 dB sirene

Geïntegreerde Wi-Fi

Ingebouwde temperatuursensor

Eenvoudige plaatsing

tot 3 jaar levensduur batterij

De Lyric Wi-Fi waterlek- en vorstdetectorLyric T6 serie programmeerbare thermostaat

Controle via smartphone/tablet

Ingebouwde wifi verbinding

Touch screen technologie

Geofencing technologie

7-daags klokprogramma, 6 perioden

Zelflerend, optimaliserend

Wi-Fi


