Cikkszám: EH-HN-7108w41c

Hikvision kamera szett, DS-7108NI-E1/V/W + 4 x 1MP kamera

Hikvision egyszerű, díszes és dizájnos, szereld magad megoldásokhoz is ajánlott hálózati WiFi-s rögzítő. A
rögzítőegység alkalmas aHikvision és a nyílt forráskódú Onvif protokollal rendelkező kamerákrögzítésére. A
teljes felügyeletet hálózaton keresztül webes felületen vagyIOS, Android alkalmazásokkal tableten,
telefonon lehet megvalósítani. Azegyszerű telepítést segíti a rögzítőbe beépített WiFi router és a gyártó
általszolgáltatott felhő alkalmazás. Nincsen szükség a hálózatban lévő szolgáltatóirouterek
programozására, beállítására, a P2P technológia kész megoldástbiztosít a távoli elérésekhez. A kamerák
képeit valós időben láthatja távolból és visszajátszhatja a már rögzített képeket. A Hikvision-DS-7108NIE1/V/Wtípusú rögzítővel elégedett lesz, ideális felhasználást biztosít lakások,családi házak, kis és közepes
méretű üzletek, garázsok, raktárak, társasházak,ﬁtnesz termek, sportlétesítmények, parkolók védelmére.
A rögzítő 8 kameraképét tudja rögzíteni, maximum 6 megapixel teljes felbontásban, 50 Mbps
sávszélességgel,

A Hikvision-DS-7108NI-E1/V/W kamera előnyei:

Harmadik gyártótól származó kamerák támogatása,
6 Megapixel rögzítési felbontás,
Akár Full HD felbontású VGA és HDMI kimenetek,
Csoportos merevlemez kvóta kezelés,
Beépített kettős WiFi antenna,

Típus

DS-7108NI-E1/V/W

Gyártó

Hikvision

Tárhely

2,5" HDD Sata,

Csatornaszám

8 IP

Élőkép / Visszajátszási felbontások

6MP/5MP/3MP/1080MP/UXGA/720P/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF

Programozás / Betekintés

Webes interfész, webböngészőn keresztül / Web, Android, IOS,

Csatlakozók

WiFi, 3xRJ45 10/100 Mbps LAN, 1xRJ45 Wan, HDMI, VGA, USB 3.0,

Tápellátás / Fogyasztás

12VDC / 12W

Méret / Súly

87 x 87 x 157 mm / 0,53 Kg

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 kamerarendszert, ne aggódjon, átvevő pontunkon segítünk önnek, de a termék kiválasztásánál
kérhet további plusz szolgáltatásokat is, mint a telepítés.
Termék oldal: https://www.energiahaza.hu/index.php?route=product/product&product_id=2651
A termék jellemzők változtatásának jogát fenntartjuk. - 2021. 05. 15. 07:32
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