
:الميزات الرئيسية

• 1.0M / 1.3M / 2.0M 1080 بكسل في الوقت الحقيقي الكامل اختياري، أعلى دقةP
• HD متابعة وCVBS الفيديو القياسية
6 •MM (M12) الثابتة عدسة
IP66 :• المياه معدل مقاومة

                    تحت العام 75- 3 الكبل المحوري من دون خسارة Mبعد انتقال دعم فوق 500 •

عالية السرعة، لمسافات طويلة، ونقل في الوقت الحقيقي             •
          OSD • دعم القائمة
• التبديل، لتحقيق يوم و ليلة مراقبة ICR مع

جيل المصابيح الحمراء وميجابيكسل عدسة عالية الوضوح، وقد ظهرت هذه الكاميرات عن األداء rdتستخدم المستوردة حقا 3 •
.الكبير في استعادة اللون، تعريف الصورة والمشاهدة ليال

 

أماكن التطبيق:
تنطبق على المالية، وسوبر ماركت واالتصاالت والحكومية والمدارس والمطارات والمصانع والفنادق والمتاحف وغيرها من أماكن
 .متطلبات عالية الوضوح

نموذج MVT- AH11A
ضغط H.264 ضغط قياسي
عملية لينكس جزءا لا يتجزأ من
السيطرة على الترميز صورة صورة تحرير قابل للتعديل، سواء الشكل قابل وإصلاح تيار اختياري
تيار مزدوج يمكن إعدادها في كل قناة
جودة صورة الشاشة 16 * 720P (AHD)، 16 * 960H (النظير DVR)
صورة الكشف الديناميكي  الكشف عن المناطق متعددة في كل قناة
فراميراتي الفيديو 720P 25FPS / CH AHD، 960H 25FPS / CH DVR النظير
جودة التشغيل صورة AHD 720P 100FPS، النظير DVR 16 * 960H 100FPS 
وضع الفيديو   دليل الدعم، التلقائي، رصد دينامية، والتنبيه الزناد وضع الفيديو
وضع النسخ الاحتياطي U القرص، القرص المحمول USB، حرق USB، شبكة التخزين والنسخ الاحتياطي
وضع التشغيل الماوس، تحكم عن بعد، لوحة التحكم الأمامية
تسجيل الدخول محليا admin و كلمة السر
حفظ تسجيل القرص الثابت المحلي وشبكة



الواجهة
الخارجية

النظير 720P 25FPS / CH AHD، 960H 25FPS / CH DVR إدخال الفيديو
إدخال الصوت 1 × RCA
إخراج الفيديو 1 * VGA، 1 * HDMI 
RCA، 1 * HDMI * 1  مخرج الصوت
واجهة الشبكة 10M / 100M قاعدة-T إيثرنت (RJ-45)
USB بمنفذ توصيل 2 × USB 2.0 
RS485 RS485 * 1
المدخلات التنبيه لا
ناقوس الخطر
الناتج

لا

القرص الصلب HDD الداخلي SATA HDD ميناء 1
السعة القصوى SATA كل TBالحد الأقصى 4

مراقبة الهاتف الخليوي دعم النافذة موبايل، اي فون، آي باد، الروبوت
سلطة 12V / 2A
ملم DVR 240 (L) * 260 (W) X60 (H) حجم
الوزن 2.0KG (W / O HDD)




