
1.support ظيفة P2P عبر IE، QMEYE CMS في PC و iPhone & .أمبير؛ الروبوت الهاتف المحمول
DVR يمكن أن تدعم تسجيل الفيديو في الهاتف المحمول وتشغيل عن بعد تسجيل الفيديو في QMEYE.برنامج 2
يمكن إدارة يقمن الكاميرات األمنية One.برنامج عميل 3
4.Support لينة التحديث دعم 20 لغات

نموذج MVT-CV6516

ضغط H.264 ضغط قياسي

عملية المضمنة  لينكس
صورة  السيطرة على

الترميز
صورة تحرير قابل للتعديل، سواء الشكل قابل وتيار الإصلاح

اختياري
تيار مزدوج يمكن إعدادها في كل قناة

صورة الشاشة جودة 720P (1280 × 720)

صورة ديناميكية كشف  مضاعف الكشف عن المناطق في كل قناة

فراميراتي الفيديو 720P 25FPS / CH (PAL)  30FPS / CH (NTSC)

عرض صورة جودة 720P  480 :المجموعFPS

وضع الفيديو  الدعم يدوي أوتوماتيكي، رصد دينامية، ووضع، والتنبيه الزناد
 الفيديو

وضع النسخ الاحتياطي U القرص، القرص المحمول USB، حرق USB، شبكة التخزين و دعم

وضع التشغيل فأر ، بعيد كونترولر   ،اللوحة الامامية التحكم

تسجيل الدخول محليا admin و كلمة السر

حفظ تسجيل القرص الثابت المحلي وشبكة



خارجي
السطح
البيني

إدخال
FPSدعم PAL: 720P @ 25 / 30FPS 60 / 50 الفيديو

إدخال الصوت 4 × RCA
إخراج

الفيديو 1 * BNC، 1 * VGA، 1 * HDMI 

RCA، 1 * HDMI * 1  مخرج الصوت
واجهة
الشبكة 10M / 100M / 1000M قاعدة-T إيثرنت (RJ-45)

USB بمنفذ
توصيل 2 × USB 2.0 

RS485 RS485 * 1
المدخلات
التنبيه 4CH

ناقوس الخطر
الناتج 1CH

القرص
الصلب

HDD
الداخلي SATA HDD ميناء 2
السعة
القصوى SATA كل TBالحد الأقصى 3

الهاتف الخلوي مراقبة دعم النافذة موبايل، اي فون، آي باد، الروبوت، وبلاك بيري،
Gوسيمبيان الجيل الثالث 3

سلطة 12V / 5A

التشغيل درجة الحرارة -10℃ ~ +55℃

التشغيل  رطوبة 10٪-90٪

DVR 380 * 295 * 55MM حجم

الوزن (HDD بدون) kg؛ lt2.7 & العلامة





      P2P وظيفة Advantages:

ثابت IP ال تحتاج إلى القيام بإعداد عنوان *           

DDNS ال تحتاج إلى القيام اإلعداد *           

ال تحتاج إلى القيام إعداد راوتر *           

تقليل الكلفة ما بعد البيع *           





http://www.mvteamcctv.com/about-us.html
http://www.mvteamcctv.com/about-us/Our-Fairs.html

