
• Versão avançada - mais funcionalidades, o mesmo preço;

• Portas USB duplas;

• Stream duplo H.264;

• Saída de vídeo dupla até 1 920 x 1 200;

• Gravação em tempo real c/ resolução inferior a D1 (720x240);

• Instantâneo de imagem em modo de reprodução;

• Cada canal pode ser parametrizado individualmente na

resolução, framerate e qualidade de vídeo;

• Conversor AVI incluido - transfere dados com um timestamp;

• 2X ~ 8X zoom digital .
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Porta Traseira: suporta rato USB

Interface gráfico fáci l de uti l izar, todas as fun-
ções e operações são real izadas apenas por
um rato USB.
Cl icando apenas no rato configura o menu de
forma simples ou rapidamente reproduz grava-
ções.

Porta Frontal : copiar dados gravados

Um lei tor especial com reprodução de vídeo.
A instalação do software é desnecessária,
apenas precisa executar d irectamente e repro-
duzir as gravações no PC.

O interface VGA está integrado no novo DVR.

Pode suportar até 1 920 x 1 200 que é uma boa
resolução para écran LCD panorâmico.

Entretanto, a saída de video composto tam-
bém está prevista e pode ser uti l izada para l i-
gar um monitor de vig i lância trad icional .

SPOT de saída de vídeo é apenas para sinal
de vídeo composto e exibição de todos os ca-
nais em sequência.

A nova versão DVR que integra a mais avan-
çada compressão de vídeo H.264 REDUZ
CUSTOS de construção de todo o sistema de
segurança.
Primeiro, a compressão é baseada no perfi l
principal , que é melhor que a l inha mais sim-
ples. Este novo DVR pode poupar mais 20%
de capacidade que a úl tima geração DVR
H.264, o que significa, que o disco ríg ido pode
ser mais usado.
Segundo, produz dois streamings de vídeo pa-
ra que a imagem maior tenha uma visual iza-
ção mais nítida e seja gravada no disco ríg ida,
considerando uma imagem pequena para uma
transmissão rápida através da rede.
O novo DVR mantém uma exibição contínua
num site remoto sem sacrificar a al ta resolu-
ção da imagem oferecendo evidências sól idas
quando um incidente ocorre.

Não necessi ta aprender outro software: 99%
simi lar ao ambiente local ;
Não necessi ta andar com o CD-ROM para to-
do o lado: descarregue do DVR;
Não necessi ta instalar software no PC: basta
cl icar no ícone;
Não necessi ta configurar todos os DVR: final i-
za remotamente num PC.

Através de telemóvel ou PDA, agora já não é
impossível monitorizar o seu escri tório, a sua
fábrica ou a sua casa de qualquer lado do
mundo.
Esta avançada tecnologia sem fios permite
que a monitorização ao vivo seja verdadeira-
mente ao VIVO!

Software gratu i to
Número i l imitado de l igações a DVR
Monitorização Multi -canal
E-MAP
Gravação remota e cópia de segurança
Captura de imagem

720x480

360x240

(imagem nítida)

(transmissão rápida)

D1 HDD

CIF LAN

até

1 920x1 200

DVR BROWSER

APLICAÇÃO BROWSER




