
 Câmara IP HP Sem Fios Internet DIGITUS Panorâmica
e Inclinação

DN-16035
EAN 4016032311119

Pan&Tilt HD Internet IP Camera, Wireless IP (H.264), 11n, Color
CMOS Sensor

O sistema de câmara em rede tudo-em-um mais completo, e
totalmente caracterizado com funções de panorâmico e de
ajustamento motorizadas. Ideal para todas as finalidades de vigilância
remota e aplicações de segurança.

Câmara de rede de visibilidade avançada para segurança
doméstica perfeita

• Resolução Vídeo HD nítida e clara (SXGA 1280x1024, VGA 640x480,
QVGA 320x240)

• Gravação de vídeo e captura de imagem através da rede LAN e
internet

• Função giratória e inclinável motorizada e comandada à distância
• Microfone de alta sensibilidade para transmissão áudio
• Saída de altifalante para comunicação duas-vias
• Vigilância portátil resistente que suporta dispositivos iOS e Android
• Fluxo de vídeo de baixa latência para imagens nítidas e claras
• Suporta compressões H.264, MPEG4 e MJPEG
• LAN sem fios em conformidade com o padrão 11n mais recente

para uma transmissão fluente de imagem
• Instalação adequada para a rede sem fios devido à função WPS. (O

Ponto de Acesso Sem Fios necessita de suportar esta característica)
• Cumpre os mais exigentes requisitos de segurança (Encriptação

WPA2)
• 2 antenas amovíveis com conector RP-SMA

• Suporta Cartões SD com até espaço 8GB
• Detecção avançada de movimento, gravação e registo de eventos

através de e-mail/FTP/Google Drive
• Servidor internet integrado suporta o funcionamento autónomo

com ligação directa à internet
• Sensor CMOS 1.3 Megapixel alta qualidade
• Lente 5mm com F2.8
• Suporta até Velocidade de Imagem de Vídeo 30 fps a QVGA e

VGA, 10-15 fps a Resolução HD
• Velocidade LAN: 10/100Base-TX Ethernet
• Kit de montagem incluído para uma instalação mais fácil
• Adequado para os motores de busca mais usuais
• Excelente Software Windows incluído
• Panorâmico horizontal até 355º
• Inclinação vertical até 120º
• Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
• Fonte de alimentação (±10%): CC 12 V/1 A
• Dimensões (mm): 108 x 112 x 108
• Sistema operativo independente, suporta por ex. Windows, Mac

OS, Linux e Sun

Package contents

• Câmara IP
• Câmara IP
• Suporte de produto CD-ROM
• Cabo Patch
• Acessórios de montagem

Logistics

Number
(pcs)

Weight
(kg)

Depth
(cm)

Width
(cm)

Height
(cm)

cm³

Packaging Unit Carton 6 5.70 28.80 31.80 55.40 50,737.50

Packaging Unit Inside 1 0.95 13.50 30.50 17.50 7,205.62

Packaging Unit Single 1 0.95 13.50 30.50 17.50 7,205.62

Net single without Packaging 1 0.30 10.80 11.20 10.80 0.00
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