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ALTIJD WETEN WAT ER THUIS GEBEURT
Ervaar de volgende stap van toezicht met beeld en geluid

Lyric™ C2 Wi-Fi beveiligingscamera

Lyric™ C2 Wi-Fi  
Beveiligingscamera



Zonder zorgen van huis.

Vang elk moment met de Lyric C2 Wi-Fi Beveiligingscamera 

De Lyric C2 Wi-Fi Beveiligingscamera herkent met haarfijne 

precisie ongebruikelijke bewegingen en geluiden. Een camera die 

zo slim is, dat deze het verschil  detecteert tussen een huilende 

baby en een rook- of koolmonoxidealarm. Zo weten bewoners via 

hun slimme apparatuur 24 uur per dag wat er in de woning gebeurt. 

Op elk moment en op elke locatie. Bovendien is de Lyric C2 veel-

zijdig: dankzij de felxibele montage opties en de mogelijkheid 

meerdere camera’s te plaatsen kan de hele woning worden beveiligd. 

Wanneer uw klanten zoeken 
naar beveiliging de klok rond 
met kristalhelder HD-beeld, 
dan is dit dé camera 
• Perfect te combineren met compatibele rook- en 

koolmonoxide detectors* 

• Geen additionele hub nodig voor installatie – slechts de 

Lyric app, Wi-Fi verbinding en de camera 

• Snelle en eenvoudige installatie 

• 230V voeding 

• Flexibele montageopties voor wand, plafond of met 

tafelstandaard 

• Schroef en plug voor wand- of plafondmontage meegeleverd 

• Eenvoudige QR code gebaseerde installatie en eenvoudige 

stap-voor-stap installatiegids

De Lyric C2 Wi-Fi 
Beveiligingscamera herkent 
huilende baby’s en alarmen van 
rook- en koolmonoxide* 
detectoren.

 Intelligente geluidsdetectie herkent 

vele verschillende geluiden en weet 

het verschil . Via de app wordt uw 

klant gewaarschuwd wanneer er een 

kind in huis huilt, of dat er een rook- 

of koolmonoxide alarm is getriggerd. 

Met Lyric C2 weten bewoners het 

wanneer er onraad is of wanneer er 

bij afwezigheid een alarm afgaat. 

ORDERSPECIFICATIE

Item  Product code 

Lyric C2 Wi-Fi Beveiligingscamera HAWCIC2S

Minimum systeemvereisten 
voor gebruik met Wi-Fi: 

• Wi-Fi router (802.11 b/g/n, duale 

band 2.4 GHz) met internet toegang, 

Lyric app voor Android of iOS, 

minimum bandwijdte 2.048 Mbps
Hulp nodig? 
Vind online support via getconnected.honeywell.com

Voordelen voor gebruikers  

Zie het grotere geheel in 1080p Full HD met krachtige 145° 
groothoeklens 

Ontvang snel meldingen op smartphone of tablet wanneer er 
iets ongebruikelijks gebeurt 

Intelligente geluidsdetectie herkent wanneer er thuis een kind 
huilt of rook of koolmonoxide wordt gedetecteerd 

Focus op elk detail met de krachtige 6x digitale zoom 

Locatiegebaseerde geofencing zorgt dat de camera 
automatisch wordt in- of uitgeschakeld op basis van de locatie 
van de smartphone  

Beelden worden 24 uur gratis en veilig opgeslagen in de cloud

Bekijk elk moment een live stream of download clips van de 
afgelopen 24 uur 

Stel tot vier speciale waarschuwingszones in om de 
gevoeligheid rondom ramen of deuren te verhogen of juist 
beweging op de achtergrond te negeren.

Blijf overal en altijd in contact met wie er ook in huis is via de 
tweeweg audio functie

Eenvoudig installeren en opstarten via de intuitieve Lyric app 

Meerdere camera’s combineren om zicht te houden op het hele huis 

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

Monitoring de klok rond - met nachtzicht tot 10 meter

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

Bekijk via live stream wat er thuis gebeurt met de Lyric app op 
smartphone of tablet 

Eenvoudige en intuitieve bediening maken de Lyric app 
eenvoudig in gebruik 

Opnames blijven veilig dankzij geavanceerde 256-bit 
end-to-end versleuteling

Flexibele montageopties - bevestiging aan wand, plafond of als 
tafelstandaard 

Vertrouw op de naam Honeywell met meer dan 100 jaar 
ervaring in innovatie 

Onze betrouwbare technologie bracht al meer dan 150 
miljoen huishoudens veiligheid, beveiliging en comfort

PRODUCTSPECIFICATIES

KENMERKEN LYRIC C2 LYRIC C1 

Intelligente geluidsdetectie Rook & CO alarmen* en babygehuil  Rook & CO alarmen* 

Digitale zoom x6 x5 

Breedhoek beeld 145° 135° 

Video resolutie  1080p 720p 

Nachtzicht  bereik 10m 5m 

Aanpasbare waarschuwingszones  4x 2x 

Montage opties Wand, tafel en plafond Wand, tafel en plafond

Geofencing Ja Ja

*Zie onze support pagina op getconnected.honeywell.com voor een lijst compatibele detectoren
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Lyric T6  
programmeerbare 

thermostaat

 
 Controle via smartphone/ 

 tablet

 Ingebouwde wifi verbinding

 Touch screen technologie

 Geofencing technologie

 7-daags klokprogramma,  
 6 perioden

 Zelflerend, optimaliserend

Lyric C2  
Wi-Fi beveiligingscamera

 Intelligente beweging- &  
 geluidsdetectie, Rook &  
 CO alarmen* en babygehuil

 1080P High Definition  
 145⁰ breedhoeklens

 Melding naar smartphone  
 of tablet

 Nachtzicht

 4 Instelbare 
  waarschuwingszones

 Tweeweg audio

 Geofencing voor automatisch 
  in- en uitschakelen

Lyric C1  
Wi-Fi beveiligingscamera

 

 Intelligente beweging- & 
  geluidsdetectie, Rook &  
 CO alarmen* 

 720p High Definition  
 135° breedhoeklens

 Melding naar smartphone  
 of tablet

 Nachtzicht

 2 Instelbare 
  waarschuwingszones

 Tweeweg audio

 Geofencing voor automatisch 
  in- en uitschakelen

Lyric Wi-Fi W1 
waterlek- en vorstdetector

  Waterlekdetectie

 Vorstdetectie

  

Melding naar je smartphone  
 of tablet

 

Ingebouwde 100 dB sirene

 

Geïntegreerde WiFi

 

Ingebouwde  
 temperatuursensor

 

Eenvoudige plaatsing

 

tot 3 jaar levensduur batterij


