
Camera thông minh
TOTOLINK C1 là camera thông minh đặc biệt được
thiết kế bảo vệ an ninh gia đình, với ống kính trang bị
khẩu độ F2.1 độ phân giải lên đến 2MP (1080P), kèm 
theo camera có chức năng nhìn ban đêm và chức 
năng thoại hai chiều.

C1

Full HD Đàm thoại 2 chiều Phát hiện chuyển động Thẻ nhớ lưu trữ SDHồng ngoại IRMã hóa IDDịch vụ đám mây



Tổng quan
TOTOLINK C1 là camera thông minh được chế tạo đặc biệt cho 

an ninh gia đình, được trang bị camera 1080P với chức năng

quan sát ban đêm và chức năng thoại hai chiều. Nó có thể được 

điều khiển thông qua Wi-Fi để kết nối truy cập xem camera trong 

thời gian thực trên điện thoại của bạn.

Sản phẩm này hỗ trợ đàm thoại hai chiều thời gian thực, liên lạc 

mọi lúc, mọi nơi. Ống kính truyền tải sắc nét với 2 triệu điểm ảnh, 

đem đến trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao. Góc rộng 93° HD, 

không có điểm mù trong tầm nhìn. Tầm nhìn ban đêm hồng ngoại 

nâng cao 10m, ban đêm rõ nét như nhau.

Tính năng
- Full HD 1080P, thấu kính trong rõ, trải nghiệm hình ảnh chất lượng cao.

- Góc nhìn rộng 93° HD, cho khả năng nhìn toàn cảnh tốt hơn.

- Tầm nhìn hồng ngoại ban đêm nâng cao 10m, rõ nét cả ngày lẫn đêm.

- Hỗ trợ phát hiện chuyển động, báo động thời gian thực đẩy qua APP.

- Hỗ trợ đàm thoại hai chiều ở mọi lúc mọi nơi.

- Xem nhiều camera trên cùng một màn hình, có góc nhìn toàn cảnh.

- Thẻ TF cho phép ghi âm mà không cần mạng, lưu trữ đám mây bảo mật 

   và an toàn.

- Bảo mật mã hóa luồng ID video, ngặn chặn truy cập ẩn danh từ bên ngoài.

- Lắp đặt trên trần / treo tường / đặt trên mặt phẳng, đa dạng hóa môi trường 

   lắp đặt.

195°

Cổng nguồn Micro USB

Nút Reset

Khe thẻ nhớ SD



Điểm nổi bật

Hai tùy chọn lưu trữ
Video có thể được lưu trữ cục bộ trong thẻ Micro SD và bộ nhớ đám mây. 
Ngay cả khi máy ảnh bị hỏng, hoặc mạng của bạn bị treo, bạn vẫn có thể 
truy xuất video dựa trên tính năng lưu trữ trên đám mây

Chất lượng hình ảnh HD 1080P,
hình ảnh rõ nét hơn
Được trang bị độ phân giải 1080P, 2.0 megapixel, trang bị khẩu độ lớn F2.1 
cùng công nghệ khử nhiễu hình ảnh 3D giúp hình ảnh rõ nét hơn.

Nâng cao tầm nhìn ban đêm 
bằng tia hồng ngoại
Thiết kế đèn LED hồng ngoại bên ngoài, khoảng cách hồng ngoại lên 
đến 10 mét, hỗ trợ điều chỉnh tự động hoặc thủ công trên APP.

T-SmartLife, kết nối mọi thứ
Đăng nhập vào ứng dụng T-SmartLife trên điện thoại của bạn, 
giám sát từ xa, an toàn bảo mật.

1080P HD

Khẩu độ lớn F2.1

Cung cấp đủ màu sắc ở điều kiện ánh sáng yếu Duy trì hình ảnh màu sắc trong điều kiện ánh sáng yếu

Camera thông minh TOTOLINK C1

2 triệu điểm ảnh

Trong điều kiện ánh sáng yếu, chuyển sang đen trắng

Lưu trữ thẻ nhớ SD Lưu trữ đám mây



Lắp đặt rất dễ dàng
Keo 3M giúp việc lắp đặt trở nên dễ dàng. Gắn C1 bằng cách dán vào tường
hoặc trần nhẵn. Sau khi được gắn, hãy điều chỉnh vị trí của nó theo cách 
thủ công (Xoay dọc 195 °) để có độ phủ tối ưu ngay tại nơi bạn cần.

Công nghệ mã hóa video H.265
Công nghệ mã hóa video H.265 mới, giảm tới 50% việc sử dụng băng thông 
rộng và không gian lưu trữ cho cùng một pixel và tốc độ bit.

Phát hiện chuyển động thông minh
Dựa trên các thuật toán học sâu của AI, khi phát hiện chuyển động của người 
hoặc vật thể, APP sẽ cảnh báo theo thời gian thực và lưu video vào thẻ nhớ 
hoặc lưu trữ đám mây.

Đàm thoại 2 chiều
Bạn có thể xem giám sát từ xa thông qua APP điện thoại di động và thực hiện
cuộc gọi hai chiều, thật dễ dàng và thuận tiện.

Đặc điểm nổi bật

50%
Tiết kiệm 50% dung lượng lưu trữ video

50%
Tiết kiệm 50% băng thông sử dụng

What are you doing?
We are drawing.
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Thông số kỹ thuật
Mã sản phẩm

Cảm biến hình ảnh

Điểm ảnh tối đa

LED hồng ngoại

Tầm nhìn ban đêm

Khử nhiễu

Tiêu cự

Góc nhìn FOV

Khẩu độ

Nén hình ảnh

Tốc độ bit của video

Tỷ lệ khung hình ảnh

Âm thanh

Đàm thoại 2 chiều

C1

CMOS 1/3

1080P (1920×1080)

Đèn vòng, khoảng cách hồng ngoại lên đến 10m,

hỗ trợ tự động / thủ công

Công tắc tự động IR-CUT

Khử nhiễu 3D

4mm

Đường chéo 93°

F2.1 cố định

H.265/H.264/MJPEG

Luồng chính：1.0Mbps；Luồng phụ：512Kbps

Luồng chính：1080P@20fps；

Luồng phụ：640*360@20fps

Mic, Loa

Hỗ trợ

Xem trước đa kênh

Phát hiện

Lưu trữ thẻ nhớ SD

Các tính năng chung

Nút và giao diện

Tiêu chuẩn Wi-Fi

Bảo mật Wi-Fi

Nguồn vào

Nhiệt độ hoạt động

Độ ẩm hoạt động

Qui chuẩn đóng gói 

Hỗ trợ tối đa 2 kênh P2P,

xem trước được đồng bộ hóa tại các thiết bị đầu cuối

Hỗ trợ phát hiện chuyển động,

phát hiện hình dạng con người, phát hiện âm thanh, còi báo động

Hỗ trợ mã hóa liên tục hoặc ghi lại sự kiện,

lên đến 128GB

Hỗ trợ tùy chỉnh âm lượng,

Phát lại 2x, lưu trữ đám mây, chế độ riêng tư

1*Nút RST, 1*khe thẻ nhớ SD, 1*cổng Micro USB

Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4GHz

64/128-bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/WPA2-PSK

Cổng Micro USB，5V 1A

-10℃ ~ +50℃

≤95%

1*Camera C1, 1*Cáp USB, 1*Bộ chuyển đổi nguồn,

1*Keo 3M, 1*Hướng dẫn lắp đặt nhanh
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