NVR TALLENNINPAKETTI

Snro. 7163900

• 8 Kanavaa • 4 Poe lähtöä • 1Tb kiintolevy • Kasvontunnistus
• 4 kpl 5MP kamerat • 2 kpl sähköinen zoom 2,8-12mm
• IR yönäkö +25m • IP66 • Vandaalisuojaus IK10

Nordic distribution: Celotron Oy

8 Kanavainen YCX "äly" tallenninpaketti
Snro. 7163900
YCX älytallentimien käyttöönotto on tehty alan helpoimmaksi. Kaikki tallentimet toimitetaan asiakkaille esiohjelmoituna ja käyttövalmiina = kytket vain
kamerat ethernet kaapelein tallentimen POE kanaviin ja laitat sähköt päälle = järjestelmäsi on käyttövalmis. Sinun ei tarvitse erikseen ohjelmoida
kameroita ja niiden IP osoitteita koska tallennnin tekee sen puolestasi,
automaattisesti!
Kaikki YCX tallentimet (NVR / XVR) toimivat samalla, selkeällä suomenkielisellä ohjelmistolla, eli opittuasi käyttämään yhtä järjestelmää = osaat saman valmistajan kaikki tuotteet!
Innovatiivinen, "opettava" valikkomme kertoo sinulle mitä missäkin kohdassa voit säätää ja tehdä. Harva YCX järjestelmän käyttäjä edes aukaisee,
tai tarvitsee järjestelmän käyttöohjetta, joka on toki myös suomeksi!
YCX tallentimien internet kytkentä ei vaadi kohteessa kiinteää IP:tä, tai
edes sen kummempaa ohjelmointia. Laitteiston etäkatselu toimii viiveettömästi ja millä tahansa nettiyhteydellä - myös "gsm-mokkuloilla". Nopean
yhteyden takaa yleisestä ”Kiina” linjasta poiketen Euroopassa sijaitsevat
p2p palvelimet.
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8 Kanavaa
4 POE lähtöä
4kpl - 5 MP Valvontakameroita, POE, IP66 sisä/ulkokäyttöön, IR - yönäkö: +25m /
2kpl "Bullet" + 2kpl "Dome" joissa sähköinen, optinen zoom 2,8-12mm
NVR Tallennus resoluutiot: 720P....12MP@30FPS
Kasvontunnistus (äly tallentimessa, ei vaadi erikoiskameraa kuten kilpailevat
laitteistot)
Ansalanka, ym. toiminnot (äly tallentimessa, ei vaadi erikoiskameraa kuten kilpailevat laitteistot)
HDMI (720P, 1080P, 4K) + VGA, 1080P, 4K
1x SATA / asennettuna 1TB kiintolevy (Max: 6TB)
2x USB + Hiiri
Sisäänrakennettu 4 Kanavainen POE reititin
Asetukseton YCX kameroiden lisäys
ONVIF tuki (myös liiketunnistus, ym.)
Pilvitallennus, push toimintoja
Email hälytykset kuvalla, ym.
Mini 1U Metallikotelo
Asetuksettoman P2P internet yhteyden kautta nyt mahdollista säätää myös tallentimen asetuksia, jopa älypuhelimella!
Tukee kaikki tunnetuimmat kameraprotokollat, mm. Sony, Bosch, Axis, Hikvision,
Dahua, ym...
Etäkatselu "ilman asetuksia" nopealla ja luotettavalla P2P palvelulla, toimii: Apple,
Android, sekä Windows puhelimissa
Helppokäyttöinen internet portaali PC/Windows etäkäyttöön
VS300 Valvomo sovellus, Max 128 kameraa, ilmainen!
Suomenkielinen OS & selainkäyttö
Älypuhelinsovellus mahdollistaa myös hiiren, ym. toimintojen käytön ns. etätyöpöytä toiminnolla
Tukee kaikki Android & Apple puhelimet + osan Windows puhelimia

Uutuus paketin kuva viitteellinen, kameroiden ulkonäkö saattaa hieman poiketa

Lisäkamerat, tallentimet ja paketit löydät:

www.celotron.com

