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

* 1PC 8CH D1 الدوائر التلفزيونية المغلقة دفر
8CH D1، إخراج الفيديو: BNC × 1، VGA X 1، HDMI  1080 × 1920 :االنتاج
D1 * سجل القرار: D1، 4 * دقة الشاشة: 4
.PCدعم للهاتف المحمول رأي بعيد، وتأتي مع الماوس 1

* 8PCS 900 رصاصةtvl كاميرا مصغرة
1/3 "CMOS، 900TVL، مع CUT 6 األشعة تحت الحمراء، مع عدسةMM، 24PCS المصابيح × Φ5 20 ،األشعة تحت الحمراءM IR عن بعد، 3-محور قوس
مع كابل المدمج في

8 *PCS كابالت
BNC في 1 (الطاقة الكهربائية + فيديو) مع تمديد الكابالت موصل PCS 20M 2الكهرباء وكابالت الفيديو جنبا إلى جنب، 8

* 1PC امدادات الطاقة
12V DC // 4 إمدادات الطاقةA مع قوة الخائن

عدة بما في ذلك مواصفات

1PCS 8CH DVR 8CH H.264 تسجيل DVR، 25 * 6 :سجل سعر اإلطارFPS @ CIF (PAL) + 2 * 25FPS @ D1،6 * 30FPS @ CIF (NTSC) +
2 * 30FPS @ D1، دعم SATA HDD 1PC، 1 دعم للهاتف المحمول رأي بعيد ، وتأتي مع الماوسPC.

8PCS للماء كاميرا األشعة
تحت الحمراء M IRالمصابيح الحمراء مسافة MM × Φ5 20عدسة pcs 6مع CUT IR (3089)، 23 مع ،TVLاللون المكمل، 700" 1/3

8PCS كابالت BNC في 1 (الطاقة الكهربائية + فيديو) مع تمديد الكابالت موصل PCS 20M 2الكهرباء وكابالت الفيديو جنبا إلى جنب، 4
1PCS Ppower العرض 8A امدادات الطاقة مع قوة الخائن
 



      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


المنتجات مرحبا بكم فى زيارة التعليمات AHD لمزيد من المعلومات حول

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

