
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-6008

نظام

المعالج الرئيسي HISILICON

موارد النظام Pentaplex ،الدالة: تسجيل لايف، التشغيل، النسخ الاحتياطي
ومراقبة تليفون ،PTZ والوصول عن بعد، مراقبة

مراقبة الوضع USB الماوس، IR عن بعد، لوحة المفاتيح، الشبكة

فيديو

إدخال 8 × BNC (1.0Vp 75 ،فΩ)

معيار D1:NTSC 120F / S، PAL100F / S

الانتاج 1 × BNC (1.0Vp 75 ،فΩ)، 1 × VGA

سمعي
إدخال 8 × RCA

الانتاج 1 × BNC

عرض

عرض سبليت 1/4/8/9

قرار VGA: 1280 * 1024، 1024 * 768، 800 * 600

جولة العرض الدعم



تسجيل

OSD عنوان الكاميرا، والوقت، وفقدان الفيديو، كشف الحركة،
تسجيل

فيديو / الصوت H.264 / ADPCM

دقة الصورة D1 (720 * 576/720 * 480)، HD1 (720 * 288/720 * 240)، CIF
(352 * 288/352 * 240)

تيار ترميز

تيار
الرئيسي D1: 120 ثfps. CIF: 240FPS

خارج CIF: 60FPS

وضع تسجيل دليل، والجدول الزمني، كشف الحركة، والإنذار

تسجيل أفضلية إنذار، كشف الحركة GT & ؛GTيدوي و

كشف شريط فيديو
& أمبير؛ إنذار

أحداث الزناد الحركة، والإنذار، والبريد الإلكتروني PTZ ،تسجيل

تحسس الحركة (المناطق: 396(22 * 18)، الحساسية: 1-5(مستوى 5 هو الأعلى

فقدان الفيديو الدعم

إنذار 4 IN / 1OUT

تشغيل اند دعم

قناة تشغيل 8CH

سرعة القراءة D1:60FPS، CIF: 240FPS

طريقة البحث الوقت، والإنذار، وكشف الحركة

وظيفة تشغيل
اللعب، وقفة، توقف، سريع إلى الأمام، إلى الأمام البطيء،
حجم الشاشة الخ ملفات تسجيل يمكن أن ينظر إليها عن طريق

سحب شريط التقدم إلى الوراء و عليها

وضع النسخ الاحتياطي شبكة / USB-HDD / USB- CD / DVD-RW / يو القرص

شبكة

واجهة البدنية RJ-45port (10 / 100M)

وظيفة الشبكة TCP / IP، UDP، DHCP، DNS، فلتر IP، PPPOE، البريد
تجليد DNS ،دنس ،UPNP ،الإلكتروني، خادم إنذار

تشغيل عن بعد التشغيل، ووضع نظام والملفات تحميل، ،PTZ رصد ومراقبة
معلومات الدخول

الهاتف المحمول دعم النافذة موبايل، سيمبيان، الروبوت، اي فون، وبلاك
بيري إلخ

القرص الصلب

القرص الصلب MAX 2T قدرة القرص الصلب واحد ،SATA منفذ 1

الاحتلال الفضاء MB / Hفيديو: MB / H، 900-56الصوت: 14.4

HDD إدارة القرص الثابت التكنولوجيا الإسبات، والأقراص الصلبة
إنذار خاطئ، ملف استعادة

إضافي السطح
البيني

USB USB ،لتوصيل الماوس، يو القرص ،USB2.0 اثنان واجهة
القرص الصلب

RS485 PTZ مراقبة



بيئة

مزود الطاقة 12V / 3A

العمل بيئة -10℃~ + 55℃/ 10 ~ 90٪ RH / 86 ~ 106kpa ل

بعد 335 * 250 * 50MM (حجم المنتج)

الوزن (W / O HDD) كجم 2.6

 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

