
1.Support ظيفة P2P. مراقبة بسهولة عبر الكمبيوتر الشخصي، اي فون و Andriod الهاتف المحمول (الهاتف المحمول APP: Qmeye).
2.Support تشغيل عن بعد تسجيل الفيديو في NVR عن طريق الكمبيوتر والهاتف المحمول
3.THE نفس البرنامج يمكن للعميل إدارة مختلفة كاميرات نوع األمن .
4.Support تحديث البرامج، ودعم 20 لغات
ONVIF دعم-5

نموذج MVT-N62A16
عملية لينكس جزءا ال يتجزأ من
صورة تحكم التحرير صورة تحرير قابل للتعديل، سواء الشكل قابل وإصالح تيار اختياري
تيار مزدوج يمكن إعدادها في كل قناة

الفيديو القياسية 1080P (1920 × 1080) 30FPS / S / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)
30FPS / إطارات S / ثانية

جودة صورة الشاشة 1080P (1920 × 1080) / 960P / (1280 × 960) / 720P (1280 × 720)
صورة الكشف الديناميكي (IPC) الكشف عن المناطق متعددة يمكن تثبيت مستوى 6 الحساسية
جودة التشغيل صورة في الوقت الحقيقي تشغيل متزامن Pالوقت الحقيقي /16الفصل P 960الفصل 81080
وضع الفيديو جزء IPC دليل الدعم، التلقائي، رصد دينامية، والتنبيه وضع الزناد الفيديو (الحاجة) دعم
وضع النسخ االحتياطي U القرص، القرص الصلب المحمول USB، حرق USB، شبكة التخزين والنسخ االحتياطي
وضع التشغيل فأر
تسجيل الدخول محليا admin و كلمة السر
حفظ تسجيل القرص الثابت المحلي وشبكة

الواجهة 
الخارجية

إدخال الفيديو 1080P (1920 × 1080) وكاميرا IP
إخراج الفيديو VGA 1CH 1CH + HDMI + 1TV
مخرج الصوت 1CH إخراج الصوت RCA
واجهة الشبكة إيثرنت بتكيف CH RJ45،10M / 100Mالموانئ 1
USB بمنفذ توصيل 2 × USB ربط الميناء
واجهة السلكية Gوأجهزة الجيل الثالث USB 3 دعم خارجي
RS485 RS485 * 1
المدخالت التنبيه 4CH
ناقوس الخطر
الناتج 1CH

القرص الصلب 
HDD ميناء SATA HDD ميناء 4
السعة القصوى SATA كل TBالحد األقصى 3

مراقبة الهاتف الخليوي دائرة الرقابة الداخلية،الروبوت
سلطة 12V /6ا
درجة حرارة العمل  -10℃~ +55℃
عامل الرطوبة 10٪-90٪
NVR حجم  440MM × 400MM × 70MM   
الوزن 4.4KG (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

