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OPIS PRODUKTU

30M

WWW.E-SECURITY.COM.PL

rejestrator WiFi ES-NVR0401W

× rejestrator wifi
× kodowanie h.264
× Port USB 2.0
× obsługa dysku maks. 6tb
× podgląd online
× wsparcie ios / android

Opis produktu

Rejestrator ES-NVR0401W to profesjonalne urządzenie umożliwiające zapis z kamer Wi-Fi w bardzo wysokiej rozdzielczości 1080p (2MPX). 
Urządzenie korzysta z kompresji H.264, dzięki czemu ilość zapisanego materiału jest znacznie większa. Może obsługiwać jeden dysk SATA do 
pojemności 6TB. Rejestrator posiada wyjścia HDMI oraz VGA w celu podłączenia wyświetlacza. Dostęp do nagranych materiałów można uzyskać 
lokalnie oraz przez sieć. Na komputery osobiste (Windows) oraz urządzenia przenośne (iOS, Android) dostępne są dedykowane aplikacje
umożliwiające zarządzenie rejestratorem. 

Panel tylny

H.264
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System operacyjny
Funkcjonalność systemu
Kontrola systemu

System

Linux
Podgląd na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, kopia zapasowa, zdalny dostęp
Mysz USB, sieć

maks. liczba wejść wideo
protokół sieciowy
wyjścia wideo

wideo

4 kanały
onvif
1× hdmi, 1× VGA / 1920×1080, 1280×1024, 1280×720, 1024×768

Kodoek wideo / audio
rozdzielczość
kodowanie obrazu
podwójny strumień
opcje nagrywania

Nagrywanie

h.264 / g.711a
główny stumień: maks. 1080p / strumień pomocniczny: maks. 480p
regulowana jakość kodowania, stały / zmienny strumień kodowania
tak
ręczne, auto - harmonogram, detekcja ruchu, stop, alarm

lista zdarzeń
ustawienia detekcji
przechwytywanie

Detekcja

nagrywanie, ptz, tour, push, email, ftp, spot, buzzer, wskazówki ekranowe
detekcja ruchu, utrata obrazu
lokalne i programowe

odtwarzanie synchroniczne
wydajność odtwarzania
archiwizacja nagrań

odtwarzanie i kopia

maks. 4 kanały
4× 1080p
usb, kopia w sieci

ethernet
funkcje sieciowe
funkcje zdalne
podgląd mobilny

sieć

1× RJ-45 (10/100mbps)
http, tcp/ip, upnp, rtsp, udp, smtp, dhcp, ppoe, ddns, sntp, ftp, p2p
monitoring, sterowanie ptz, odtwarzanie, ustawienia sieciowe, log
ios, android

dysk twardy
usb

hdd / usb

1×  sata, maks. 6tb
1×  usb 2.0

zasilanie
pobór energii
środowisko pracy
wymiary
waga

pozostałe

dc +12v 2a
10w (bez dysku)
-10°C ~ +60°C / 10% ~ 90% rh
258 × 210 × 42 mm

1100 g

H.264


