
 Video komprese: H.264

 Video systém: NTSC/PAL

 Operační sytém: Linux

 Video konektory: 4 x BNC vstup, 2 x BNC výstup

 Audio konektory: 1 x RCA vstup, 1 x RCA výstup

 VGA rozhraní: ano

 Rozlišení záznamu NTSC: CIF (352 x 240), HD1 

(704 x 240)

 Rozlišení záznamu PAL: CIF (352 x 240), HD1 

(704 x 240)

 Možnosti zobrazení záznamu: samostatná 

kamera/4 kamery/střídavé

 Možnosti kvality záznamu: výborná/dobrá/

normální

 záznamové módy: určený čas/detekce pohybu/

spuštění senzorem

 HDD rozhraní: 1 x SATA HDD

 Vyhledávání záznamu: podle času a data/podle 

událostí

 Možnost ovládání pohybu kamer: ano (standartně 

dodávané kamery tuto funkci nepodporují)

 Síťové rozhraní: RJ45 10/100Mbit/sec

 Síťové protokoly: TCP/IP, UDP, DHCP, DNNNS, 

PPPoE

 Přístup přes internet: přístup v reálném čase 

prostřednictvím Intenet Exploreru

 Zálohování: AVI soubory přes USB fl ash/USB 

externí disk/USB CD/DVD & síť

 Přehrávání: normální rychost/rychlé/rychlé zpět/

po jednotlivých snímcích

 Záznam po zvoleném časovém úseku: 

15/30/45/60 min

 Dálkový ovladač: ano (součástí balení)

 Myš: ano (součástí balení)

 Napájecí zdroj: DC12V/3A

Popis
Detective S4C je DVR systém pro sledování a záznam ze 4 CCTV kamer 

vybavený slotem na pevný SATA disk. Umožní vám prohlížení monitorování 

ze 4 kamer přes VGA výstup na vašem monitoru nebo prostřednictvím 

LAN výstupu a internetu na vzdálených PC, PDA, mobilech, atd. Záznam 

obrazu lze volitelně provádět kontinuálně nebo v případě detekce pohybu. 

Kamery jsou vhodné i pro venkovní použití a díky IR přísvitu umožňují noční 

vidění do vzdálenosti až 15m. Balení obsahuje veškerou nutnou kabeláž 

v délce 18,3m pro každou ze  4 dodávaných kamer. Instalace a ovládaní 

je jednoduché i díky lokalizovanému OSD menu. Vhodné pro ochranu a 

dohled v domácnostech, kancelářích, obchodech, výrobních prostorách a 

jiných místech.

Detective je dodáván se 4 kamerami s 1/4 Sony Super HAD CCD čipem a s 

funkcí nočního vidění pro vnitřní i venkovní použití.

Záznam je prováděn na HDD (není součástí balení) s kompresí H.264.

Zařízení umožňuje vyslání E-mailu při detekci pohybu libovolné připojené 

kamery. Díky LAN propojení máte kdykoliv přístup ke kamerám 

prostřednictvím internetu na jakémkoliv PC, PDA, Tabletu, mobilu, atd. 

Přístup je chráněn heslem.

Zařízení detekuje ztrátu signálu z video vstupů - například v případě 

poškození kamery. V takovém případě dostanete varovný E-mail.

Můžete si nastavit kontinuální záznam obrazu, nebo záznam podmíněný 

detekcí pohybu. Přehledné OSD menu je k dispozici v češtině, angličtině 

polštině, maďarštině a v dalších světových jazycích. 

Obsah balení 
Součástí balení je dálkové ovládaní a myš pro komfortnější ovládání na 

Vašem monitoru. 

Specifi kace: DVR jednotka
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Detective
DVR bezpečnostní 
monitorovací systém se 
čtyřmi kamerami

Specifi kace: Kamery

 Záznamový senzor: 1/4“ SONY SUPER HAD CCD

 Rozlišení: PAL 500(H) x 582(V)NTSC 510(H) x 492(V)

 Video výstup: 1.0 Vp-p75Ohm

 S/N poměr: více než 48dB

 Gamma charakteristika: 0,45

 Rychlost uzávěrky: 1/50-1/100000 sec

 Infračervený dosah pro noční vidění: 10-15m

 Spotřeba: 12VDC, 220mA (se zapnutým IR přísvitem)


