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HIKVISION HIWATCH HWP-N2204IH-DE3(C)
Cena celkem:

5 394 Kč
(bez DPH: 4 458 Kč)

Běžná cena:
Ušetříte:

5 933 Kč
539 Kč

Kód zboží:

KIPHIK1103

Part No.:

301315718

Záruka:
Stav:

36 měsíce (ů)
Nové zboží

Popis
HIKVISION HiWatch HWP-N2204IH-DE3(C)
2megapixelová PTZ kamera s Full HD rozlišením 1920 x 1080, 4násobným optickým a 16násobným digitálním zoomem.
Kamera je vybavena snímačem CMOS 1/3" s progresivním skenem, varifokálním objektivem f = 2,8 - 12 mm, WDR s
rozsahem 120 dB a podporuje kompresi videa H.265+. V případě zhoršených světelných podmínek či tmy je přítomen IR
přísvit do vzdálenosti až 20 m. Samozřejmostí jsou funkce jako 3D DNR a EIS. Mezi další funkce patří deﬁnice tras pojíždění
kamery a videoanalytika (rozpoznání tváře, vniknutí, změna scény, překročení čáry atd.). Kamera je odolná vůči
nepříznivým vlivům počasí dle certiﬁkací IP66 a IK10. Díky aplikaci Hik-Connect lze sledovat dění v domácnosti 24 hodin
denně 7 dní v týdnu odkudkoli skrze váš smartphone.
Společnost HIKVISION, která patří mezi celosvětové dodavatele produktů pro video sledování a bezpečnostních
řešení, přináší celou řadu inovací v podobě produktové řady HiWatch. Tato série modelů obsahuje bezpečnostní IP a
Turbo HD kamery, integrovanou funkci Plug & Play pro rychlou a snadnou instalaci a podporu mobilního monitorování.
Produkty z řady HiWatch od společnosti HIKVISION jsou určeny zejména pro zabezpečení malých a středních podniků.
Výrobky HiWatch IP podporují optimalizaci provozních nákladů, snadnou montáž i ovladatelnost a jsou vhodné také pro
sledování dalších nemovitostí, jako jsou domácnosti nebo maloobchody.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Snímací čip: 1/3" CMOS
Den/Noc: ano
Integrovaný IR přísvit: ano, do 20 m
Objektiv: 2,8 - 12 mm, varifokální, úhel záběru 100,5-32,6° horizontálně
Maximální rozlišení: 1920 x 1080 při 25/30 fps
Rozhraní: 1x RJ-45, 1x audio vstup/výstup
Slot paměťových karet: microSD/SDHC/SDXC, max. 256 GB
Napájení: PoE (802.3af) nebo DC 12 V (zdroj není součástí balení)

