
1.support ظيفة P2P عبر IE، QMEYE CMS في PC و iPhone & أمبير؛ الهاتف المحمول ANDRIOD. 

 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-6232

نظام
ضغط H.264 ضغط قياسي (Hi3521)
عملية لينكس جزءا ال يتجزأ من

فيديو
إدخال 32XBNC، (1.0Vp 75 ،فΩ)
االنتاج 1BNC، (1.0Vp 75 ،فΩ)، 1VGA، HDMI 1080P
معيار NTSC 960F / S، PAL800F / S

سمعي
إدخال 8 × RCA
االنتاج 1 × RCA

عرض
عرض سبليت 1/4/8/9/16/32
قرار 1024 * 768 1280 * 1024 1280 * 720 @ 60P 1920 * 1080 @ 60P

تسجيل
تسجيل األولوية دليل، والتوقيت، وكشف الحركة، وفقدان البصر فيديو تسجيل الفيديو
أداء 8CH D1 في الوقت الحقيقي D1: 240FPS 16CH D1 في الوقت الحقيقي D1: 480FPS

شبكة
وظيفة الشبكة TCP / IP، UDP، DHCP، DNS، فلتر IP، PPPOE، البريد اإللكتروني، خادم إنذار، UPNP، دنس، DNS تجليد
رصد متنقلة Gدعم النافذة موبايل، اي فون، آي باد، أندرويد، بالك بيري، سيمبيان والجيل الثالث 3

إنذار المدخالت التنبيه / اإلخراج 4CH / 1CH المدخالت / المخرجات

تشغيل اند النسخ
االحتياطي

قناة تشغيل 32CH
أداء القراءة 16CH CIF في الوقت الحقيقي
طريقة البحث الوقت / التاريخ، كشف الحركة
وضع النسخ االحتياطي تحميل / USB CD / DVD-RW / يو القرص / القرص الصلب

مخزن البيانات القرص الصلب TBالحد األقصى SATA، 16 أو 4 2
واجهة المساعدة RS485 PTZ مراقبة

بيئة

مزود الطاقة 12V / 6A
استهالك الطاقة ≤30W
بيئة العمل -10° C~ + 55° C/ 10 ~ 90٪ RH / 86 ~ 106kpa ل
بعد 440 * 400 * 70MM (حجم DVR)
الوزن 3.8kg (بدون HDD)



 P2P وظيفة Advantages:

ثابت حاجة IP ال يوجد عنوان *           

DDNS ال حاجة اإلعداد *           

 ال حاجة اإلعداد راوتر *           

تقليل الكلفة ما بعد البيع *           





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

