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Monitoring 5Mpx 4
kamery zewnętrzne kabel
50 metrów HDD 1TB PURZ
Nr ref.: 6513

Zestaw monitoringu VidiLine - 4 kamery 5Mpix Full HD

Najważniejsze parametry:
Rejestrator VidiLine VIDI-XVR514
Kamery Tubowe Vidiline VIDI-52T 5 Mpx
Zapis 12 kl/s dla każdej kamery
Dysk 1TB
Podgląd na żywo w jakości 2560 x 1944
Widoczność w nocy do 20 metrów
Obiektyw 2,8mm - kąt widzenia 86° !
Nagrywanie w jakości 2560 x 1944
Detekcja ruchu
Funkcja nadpisywania
Podgląd przez chmurę P2P
Aplikacja na Android iOS
Gratis NAKLEJKA OBIEKT MONITOROWANY
Podgląd na smartfonach i tabletach z Androidem i iOS. Chmura P2P - bez konieczności
przekierowania portów i stałego adresu IP Rejestrator 4 kanałowy:
Podgląd na żywo w jakości 2560 x 1944
Wyjście wideo VGA oraz HDMI
Nagrywanie w rozdzielczości 2560 x 1944
Prędkość nagrywania 12kl/s dla każdej z kamery
Menu w języku polskim - aplikacja Hik-Connect
Możliwość nagrywania po wykryciu ruchu
Podgląd przez chmurę P2P
Konfiguracja podglądu mobilnego jest maksymalnie uproszczona.
Wystarczy zainstalować na smartfonie/tablecie aplikację Hik-Connect i zeskanować kod
QR z menu rejestratora. Aplikacja dostępna jet na urządzenia mobilne z Androidem oraz
iOS. Podgląd mobilny możemy uruchomić również na komputerach z Windowsem oraz

iMac.
Podgląd lokalny na TV Rejestrator posiada dwa wyjścia wideo, HDMI oraz VGA.
Rozwiązanie takie pozwala na wygodny podgląd na ekranie telewizora lub monitora.
Kamera tubowa Vidiline VIDI-52T
Rozdzielczość 2560 x 1944
Obiektyw 2,8 mm kąt widzenia 86°
Widzenie w nocy do 20 metrów
Kamera przeznaczona do użytku zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
Klasa szczelności IP67
Materiał obudowy - metalowa
Temperatura pracy: od -40 °C do 60 °C
Wymiary: 163 mm × 58 mm × 61 mm
Bardzo szeroki kąt widzenia w swojej klasie !
Kamery wyposażone są w obiektyw o ogniskowej 2,8mm, kąt widzenia kamery to aż 86°.
Inne kamery w podobnych zestawach mają obiektywy 3,6mm i widzą tylko około 80°
Podgląd również w nocy !
Wbudowane diody podczerwieni umożliwiają podgląd w nocy do około 20 metrów !
Monitoruj co tylko chcesz !
Kamera posiadają obudowy przystosowane do użytku zewnętrznego i wewnętrznego.
Obudowa jest wodoodporna oraz pyłoodporna. Parametry obudowy potwierdza klasa
szczelności IP67
Dysk twardy o pojemności 1TB Kabel CCTV 50 metrów - kabel wizyjny koncentryczny + 2
żyły zasilania 0,5mm. Zasilacz 12V 3A - stabilizowany zasilacz do zasilenia kamer
monitoringu Rozgałęźnik zasilania LZ1 Komplet złączek dla wszystkich 4 kamer
Naklejka obiekt monitorowany GRATIS ! Naklejka zgodna z Europejską
Dyrektywą RODO Najważniejsze parametry:
Rejestrator 4 kanałowy
Kamera tubowa 2560 x 1944 x 4
Dysk twardy 1TB
Zasilacz 12V
Rozgałęźnik zasilania
Komplet złączek do wszystkich kamer
Kabel CCTV - 50 metrów
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