Cikkszám: EH-HN-cube4m28w

Hikvision Cube IP kamera, 4 Megapixel, Wiﬁ, POE, DS-2CD2442FWD-IW,
2.8mm

Ez a Cube -nak nevezett kamera kiválóan alkalmas otthoni és kisüzleti környezetben, irodákban történő megﬁgyelésre. Segítségével igazi védelmi rendszer
építhető ki. A minőségi optika gondoskodik a kiváló képminőségről. Az éjszakai megﬁgyelést a beépített IR ledek biztosítják 10 méteres hatótávolságig. A 2,8
mm -es széles látószögű optika ideális a sarkokban vagy falközépen történő elhelyezésekhez. A tápellátáshoz 12VDC tápegység szükséges, amely nem
tartozéka a terméknek, de képes RJ45 POE megtáplálásra is, amellyel könnyen illeszthető POE kimenettel rendelkező videó rögzítőhöz. Ebben az esetben a
rögzítőhöz elegendő egyetlen kábellel csatlakozni, amelyen mind a tápellátás, mind a jelátvitel biztosítva van. A hikvision cube kamera rendelkezik egy
mozgásérzékelővel is, amely segítségével felvételek indíthatóak és rögzíthetőek az SD kártyán. A szereléshez nincsen szükség különleges szakképzettségre,
szerelése egyszerű. A távoli felügyeletet mobiltelefonnal lehet biztosítani, így be lehet tekinteni bármikor a védett területre, megnézheti mit csinálnak otthon a
gyerekek, történt e valós riasztás vagy csak a kisállatok mozogtak, betekinthet üzletébe, irodájába. A mobiltelefonos applikáció egyszerűen beüzemelhető,
nincsen szükség a routerek és más IT eszközök programozására, a hikvision cube kamera rendelkezik a P2P szolgáltatással. Csak be kell olvasnia a QR kódot és
már láthatja is a kamera képét.
A kamera előnyei:
4 Megapixeles felbontás,
10 méterre látó IR sugárzó,
Beépített mozgásérzékelő,
WiFi,
120 dB WDR / 3D DNR / BLC,
Tárolás belső SD kártyára, akár 128GB-ig,

Típus

DS-2CD2442FWD-IW

Gyártó

Hikvision

Optika

Fix, 2,8 mm,

Érzékenység

0,01 Lux

Felbontás

4 Megapixel

Elhelyezés

Beltéri

Programozási felület

Webes interfész, webböngészőn keresztül

Csatlakozási felület

WiFi, RJ45 POE LAN,

Tápellátás

POE, 12VDC,

Méret

72,3 x 91,9 x 131,3 mm

Hikvision jelenleg az egyik legdinamikusabban fejlődő kamerákat és videórögzítőket gyártó vállalat. Fejlesztéseit és rendszereit a biztonságtechnikai cégek,
telepítők és szakemberek is ajánlják. Amennyiben komolyabb rendszert kíván kiépíteni, keresse Hivision szettjeinket vagy kérje biztonsági szakértő
munkatársunk segítségét. Ha úgy érzi nem tudná beüzemelni a kamerát, ne aggódjon, átvevő pontunkon segítünk önnek, de a termék kiválasztásánál kérhet
további plusz szolgáltatásokat, mint a telepítés.
Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=2644
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