
 Câmara em Rede HD DIGITUS

DN-16062
EAN 4016032292753

HD Network Camera, 1.3 MP, ONVIF compatible Day & Night, IP
(H.264), 1/3" MOS Image Sensor

O sentir-se seguro não tem preço. Por esta razão não deve nunca
comprometer a sua segurança. Será que não temos já actualmente
preocupações suficientes? Liberte-se de algumas: Esta câmara é ideal
para uma monitorização fiável do interior. O vídeo H.264 standard
assegura imagens suaves, e nítidas com uma carga de rede mais baixa
quando comparada com as tecnologias mais antigas. Graças à
iluminação por infra-vermelhos no escuro a câmara muda
automaticamente para o modo nocturno. O sensor megapixel é
inspirador: qualidade de imagem superior e a mais alta definição
mostra mesmo o detalhe mais ínfimo. Não só o equipamento é por si
só convincente: Com detecção automática de movimento e com o
software fornecido o seu equipamento é uma garantia de futuro e
permite-lhe poupar muito tempo! Basta apenas focar o essencial em
vez de ir meticulosamente através das gravações diárias! As imagens
de vídeo são somente geradas em caso de actividade. É mesmo até
possível o reconhecimento facial!

Alta Resolução - Para uma visualização nítida dos detalhes mais
pequenos

• Vigilância real Dia e Noite
• Lentes de grande abertura (F1.5)
• Alta resolução e o melhor desempenho de vídeo
• Garantia de futuro - Compatível com todos os dispositivos ONVIF
• Detecção de movimento melhorada e funções de notificação de

alarme

• Alarme e notificação de acontecimento por FTP e Email
• Poderosa vigilância móvel suportando dispositivos iPhone,

Blackberry e WinCE
• Transmissão de vídeo com latência baixa e formato de

compressão H.264
• Velocidade LAN: 10/100Base-TX Ethernet
• Protocolos suportados: DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP,

ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
• Velocidade de imagem NTSC: 30, PAL: 25
• Número de Utilizadores em Linha: 10
• Segurança: Níveis de acesso de múltiplos utilizadores com

protecção por meio de palavra passe
• Sensor de Imagem: Sensor MOS  cor HR Megapixel 1/3" 1.3
• Iluminação Mín. 0.1 Lux / F1.5, 0 Lux (LED ON)
• Velocidade do Obturador 1/60 (1/50) a 1/100,000 seg.
• Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
• Dimensões (mm): 41(C) x 59(L) x 95.4(A)
• Suporta Aplicação Eagle Eyes
• Sistema operativo independente, suporta por ex. Windows, Mac

OS, Linux e Sun

Package contents
Package contents

• Câmara IP
• Manual de instruções
• CD software
• Acessórios de montagem
• Cabo de rede

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 20 9.73 59.90 28.00 49.80 83,524.60

Packaging Unit Inside 1 0.49 9.90 10.40 20.80 2,141.57

Packaging Unit Single 1 0.49 9.90 10.40 20.80 2,141.57

Net single without Packaging 1 0.00 4.10 5.90 9.50 0.00
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