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Wooxvideocamera
Erhard Braas

Tijdens de HCC!expo
stond naast ons een
stand van Woox.
Nu had ik nog nooit ge‐
hoord van dit merk,
maar wat ze lieten
zien zag er wel mooi
uit.

De vraag was dan
natuurlijk of het ook
zo mooi werkt als de
mensen van de stand
me vertelden. Met
name de camera trok
mijn aandacht als

videomaker. Ik vroeg me af: ‘Is het wel wat en werkt het wel
zo eenvoudig?’

Ook de andere producten, zoals slimme stekkers en led‐lam‐
pen waren interessant en leuk geprijsd.

Uiteindelijk kocht ik een pakket met slimme stekkers, led‐
lampen en de camera.
Thuis gekomen de instructies gelezen en als eerste de een
led lamp geïnstalleerd.
Na het aanmaken van een account bij Woox, en het installe‐
ren van de app op de telefoon of tablet, heb ik de lamp toe‐
gevoegd.
Het installeren van de camera was daarna vrij makkelijk,
stekker erin, toevoegen in de app, QR code scannen door de
camera en de verbinding is gemaakt.

Woox is een vrij jong merk en maakt gebruik van de Tuya
wifi‐chip die weer werkt met Google Home; je kunt dan ook
gebruik maken van Alexa.

De camera beschikt over een slot voor een micro‐sd‐kaart,
microfoon, speaker, nachtzicht, beweging en geluidsdetectie.

De beeldkwaliteit is in te stellen in 640 x 380 pixels of 1920 x
1080 pixels. Stop je er een sd‐kaart van 32 GB in, dan kun je
er vijf dagen video in lage kwaliteit op kwijt.
Is het geheugen vol, dan worden de oudste beeld het eerst
overschreven.
De beelden worden ook versleuteld in de cloud geplaatst, en
ook de beelden op de sd‐kaart zijn versleuteld.
Wil je de beelden kunnen laten zien of gebruiken op andere
apparaten, dan kun je die beelden alsnog op je telefoon op‐
slaan en delen.
De bestanden zijn dan niet meer versleuteld en zijn in mp4‐
formaat te bekijken.

En dan de praktijk: werkt het?
Ja, voor gebruik binnen zeker. De camera is niet al te groot
of lelijk.
De beeldkwaliteit overdag en ‘s nachts is prima. Het instal‐
leren is niet al te moeilijk als je de gebruiksaanwijzing volgt
en het instellen van de camera is makkelijk en duidelijk.
Een minpuntje is het lopen door de opnames in de Woox‐app.
Het lopen door de tijdbalk gaat gauw te snel: hier is nog wat
verbeterwerk nodig.

Tijdens de HCC!expo kostte de camera € 20,‐, en nu is de
adviesprijs € 35,‐.
Als je kijkt naar de prijs/kwaliteitverhouding is zelfs die
€ 35,‐ niet verkeerd; ik sloeg dus een goede slag met die
beursprijzen. Als HCC!lid kun je de camera voordelig be‐
stellen in combinatie met andere Woox‐producten. Zie het
aanbod op de website van HCC:
https://www.hcc.nl/vereniging/ledenvoordeel/3194‐woox‐

hcc‐expo‐pakketten




