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Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49
Surveillance set s přijímačem a vnitřní Dome kamery

ecure P

Vlastnosti PŘIJÍMAČ "MINI":
• Monitorování v reálném čase
• Funkce ukládání
• Funkce zálohování
• Funkce přehrávání záznamu
• Síťový provoz
• Funkce aktivace alarmu
• PTZ ovládání
Technické údaje PŘIJÍMAČ "MINI":
• Až do 4-kamery video vstup (HDCVI)
• Komprese videa H.264
• Všechny nahrávání réalném kanál 720P
• Systém podporuje souběžný výstup VGA/HDMI
• 4-kanálový přehrávání synchronní réalném, GRID
rozhraní, inteligentní vyhledávání
• Podporuje multi-značkových sít'ových kamery od jiných
výrobců
• ONVIF verze 2.3 shody
• 1 vestavĕný SATA portu nosné HDD až do 2TB
• 2 vestavĕné porty USB2.0 a vyšší
• Vícenásobné monitorovací: WEB prohlížeč, CMS
(DSS/SMART PSS), Smartphone (Technaxx My Secure Pro)
• Hmotnost / Rozměry: 360 g (bez pevný disk) / (D) 19,3 x
(Š) 13,8 x (V) 3,0 cm

Vlastnosti DOME KAMERY:
• Velmi výkonný obrazový snímač CMOS s 1,0 Megapixelů
• Podpora HDCVI HD videa
• Vzdálenost přenosu až 250m přes 75-3 koaxiálním kabelu pro
přenos bez ztráty dat
• Vysokorychlostní přenos v reálném čase na dlouhou vzdálenost
• Automatický ICR spínač pro provádění dozoru za denního
světla i v noci
• Automaticky: expozici, vyvážení bílé, elektronickou uzávěrku,
regulace zesílení
• Poskytuje čistý a jasný obraz
• Podpora IR funkce s IR LED vzdálenost max. 10m
Technické údaje DOME KAMERY:
• Rozlišení videa: 1280 × 720 @ 25 fps (PAL)
• Min. osvětlení: 0,01 Lux @ F1.2 (AGC zapnuto), 0 Lux s IR zapnuté
• Elektronická uzávěrka: 1/50 Sek. ~ 1/100000 Sek. (PAL)
• 1-kanálový video výstup HDCVI s velkým rozlišením
• BLC (podsvícení ovládání): automatický
• IR svĕtlo je aktivní jen pro video nahrávky v nočním režimu
• Napájení: DC 12V ± 10%
• Spotřeba energie: 2,2W max. (Vstup 12V/0,18A) IR max. 10m
• Provozní teplota: – 30°C ~ 60°C
• Instalace pouze vnitřní: montáž na stěnu / montáž na strop
• Hmotnost / Rozměry: 100 g / Φ 8,5 × (V) 6,9 cm
Obsah balení:
Přijímač pro Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49:
2x Napájecí adaptér, 1x BNC 18,3m video kable, Optická myš, SATA
kabel, CD, Návod k obsluze přijímač
Dome kamery pro Mini Security Kit PRO HD 720P TX-49:
3x šrouby a 3x hmoždinky, Návod k obsluze dome camera
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