Dane aktualne na dzień: 26-02-2020 08:08

Link do produktu: https://zabezpieczeniapoznan.pl/kamera-tubowa-ip-hikvision-ds-2cd2042wd-i-4mm-4-mpixir30-ip67-p-1108.html

Kamera tubowa IP
Hikvision DS-2CD2042WDI (4mm) 4 Mpix; IR30;
IP67.
Cena brutto

929,88 zł

Cena netto

756,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Numer katalogowy

166-1152

Kod producenta

DS-2CD2042WD-I

Producent

Kamery HikVision

Opis produktu
Kamera ip Hikvision DS-2CD2042WD-I-4mm to nowy model znanej kamery hikvision DS-2CD2032-I który posiada
wysok? rozdzielczo?? 4 megapiksele.

Kamera DS-2CD2042WI-I to ?wietne rozwi?zanie gdy wymogiem jest wysokuej rozdzielczo?ci obraz generowany w dzie? jak i w nocy.
Kamera pracuje w trybie dualnym co pozwala na prawid?owe odwzorowanie kolorów w warunkach dobrego o?wietlenia, jak równie? maksymalne wykozrystanie
czu?o?ci kamery w warunkach s?abego o?wietlenia.
Urz?dzenie pozwala po fizycznym obróceniu przetwornika wideo o 90 stopni na uzyskanie odpowiednich proporcji do monitoringu korytarzy czy przej??.
Kamery Hikvision pozwalaj? na podgl?d, odtwarzanie wideo oraz konfiguracj? zdaln? przez dowoln? przegl?dark? WWW.

Korzy?ci z modelu DS-2CD2042WI-I:
Kamera posiada protokó? ONVIF 2.0 czyli wspó?pracuje z rejestratorami innych producentów.
Szeroki k?t widzenia ustawiony ju? fabrycznie.
Kompresja h.264 która zapewnia maksymalnie du?o miejsca na dysku i jednocze?nie wyd?u?y czas archiwizacji.
Tryb pionowy-poziomu czyli niezale?nie od monta?u kamery mo?emy horyzontalnie zmieni? k?ty widzenia.
Funkcja WDR w przypadku kontrastowych zmian o?wietlenia sceny.

Specyfikacja techniczna:
Kompresja: H.264/H.264+/MJPEG, im wy?sza kompresja tym mniej miejsca zajmuj? nagrania a jako?? pozostaje bardzo dobra
Od?wie?anie: 20kl./s dla 2688x1520
Przetwornik: 1/3" Progressive Scan CMOS
Ogniskowa: 4 mm
K?t widzenia w poziomie: 82 stopnie
Mechaniczny filtr podczerwieni: Tak
O?wietlacz IR: do 30m, czyli kamera radzi sobie w noc bez dodatkowego o?wietlenia do 30 metrów
Regulacja jasno?ci: Tak
Regulacja ostro?ci: Tak
Funkcje obrazu: 3D-DNR, WDR(120dB), BLC, jest to szereg funkcji wspomagaj?cych kamer? przy trudnych warunkach o?wietleniowych
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Wzmocnienie: Automatyczne/Sta?e
Zdarzenia alarmowe: Detekcja ruchu, analiza dynamiczna, sabota?
Inteligentna analiza: TAK
Obszary wykrycia intruza: 1
Nagrywanie : zdalny serwer FTP, serwer NAS
Interfejs sieciowy: RJ-45 10/100Base-T
Protoko?y: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP,
PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour
Wspierane standardy: Onvif, PSIA,CGI, ISAPI, czyli wspó?pracuje z dowolnymi rejestratorami NVR dost?pnymi na rynku lub dzia?a samodzielnie
Zasilanie: 12V ± 10% DC
PoE IEEE 802.3af
Pobór mocy: Max. 7W
Zakres temperaturowy pracy ci?g?ej: -30... 60°C

Produkt posiada dodatkowe opcje:
Typ:: Tuba
Zasilanie: 12 V , PoE
Rozdzielczość (MPx) :: 4
Obiektyw:: 4,0 mm
Promiennik IR:: Do 30 metrów
Obudowa kamery:: IP67
Wejście kart SD:: Nie posiada
Audio I/O: Nie

Wymiary

Produkty powiązane
hh
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