Videófigyel? készlet : 4 dómkamerás HD szett

4 dómkamerás HD szett

4 kamerás videó figyelö készlet. Klikk a képre !

Értékelés: Még nincs értékelés
Ár
Ár kedvezménnyel53.320 Ft
Fogyasztói ár67.716 Ft
Fogyasztói ár áfa nélkül 53.320 Ft
Kedvezmény
Az áfa összege 14.396 Ft

Gyártó: KOBI
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Leírás

2 MP (Full HD) kamera rendszerünk alkalmas mühelyek, családiházak, nyaralók,
kisebb boltok, irodák, lépcsöházak, és lakások megfigyelésére. A rögzítöegység
segítségével pedig éjjel-nappal, a hét minden napján tudjuk rögzíteni az
ingatlanunk körül történt eseményeket.
A rendszerben kínált rögzítöegységre 3 ÉV CSEREGARANCIÁT biztosítunk!

A csomag tartalma:
4 db színes, analóg 2 megapixeles (1920x1080, Full HD), éjjellátó ( Max.
20m, környezettöl függ! ), kültéri / beltéri kamera
1 db 4 csatornás TVI (Turbo HD) rögzítö HDMI/VGA kimenettel
40 m minöségi CAT5e (teljesen réz) kábel
4db tápegység
8 db HD, túlfesz védelemmel ellátott, kiemelkedö tranziens elnyomással
rendelkezö passzív videó adó / vevö
1 db egér
8 db tápcsatlakozó

Kérésre egyedi ajánlatot készítünk az Ön igényei alapján !
Opciós tételek:
WD 1TB PURZ HDD: 13 880 Ft + ÁFA
Szünetmentes tápegység ( túlfeszültség védelem, feszültség szabályzás),
3-as elosztó: 19 880 Ft + ÁFA
Igény esetén rendszerét készre programozva adjuk át Önnek, csupán csak
2 980 Ft + ÁFA díjért. Ebben az esetben Önnek nincs más dolga, minthogy a
rendszert egy patch kábel segítségével egy korszerü router-hez kapcsolja.

2 / 3

Videófigyel? készlet : 4 dómkamerás HD szett

Már az alapcsomagban szereplö kameráink is rendelkeznek éjjellátó funkcióval,
ennek köszönhetöen éjszaka is kiváló minöségü képet nyújtanak.
Rendszerünk mellé jár az ingyenes szerver ( Hik-Connect )
használat, az ingyenes mobil applikáció és az ingyenes PC alkalmazás (
iVMS-4200 ), melyek felhasználóbarát kezelöfelülettel rendelkeznek. Ezekkel a
programokkal akár otthonról, akár távolról is szemmel tarthatjuk otthonunkat.
A szoftvereknek köszönhetöen további funkciók is elérhetöek:
Felvételek visszajátszása az okos eszközünkön,
riasztási funkció beállítása, ’ Push ’ üzenet küldése okos eszközünkre és
fénykép készítése az adott élöképröl.

Rendszerünket könnyen szerelhetö és üzembe helyezhetö melyben képzett
telepítö kollégáink állnak az Önök rendelkezésére!
Rendszereinket a könnyü szerelhetöségének és részletes segédleteinknek
köszönhetöen egy kis hozzáértéssel Ön is letelepítheti. Ehhez minden segítséget
megadunk, illetve biztosítunk egy minta kábelt, ezzel is könnyebbé téve az Ön
munkáját.
A készlet mellé ajándék figyelmeztetö táblát adunk!

Vélemények
Még senki sem nyilvánított véleményt err?l a termékr?l.
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