
 Video tömörítés: H.264 

 Video rendszer: NTSC/PAL 

 Operációs rendszer: Linux 

 Videó csatlakozás: 4 x BNC bemenet, 2 x BNC 

kimenet 

 Audió csatlakozás: 1 x RCA bemenet, 1 x RCA 

kimenet 

 VGA csatlakozás: igen 

 A felvétel felbontása NTSC: CIF (352 x 240), HD1 

(704 x 240) 

 A felvétel felbontása PAL: CIF (352 x 240), HD1 

(704 x 240) 

 A felvétel megjelenítési lehetőségei: egyedül álló 

kamera/4 kamera/felváltva 

 A felvétel megjelenítési minősége: kiváló/jó/

megfelelő 

 Felvételi módok: meghatározott idő/

mozgásérzékelő/érzékelő 

 HDD csatlakozás: 1 x SATA HDD 

 Felvétel keresése: idő és adat alapján/történés 

alapján 

 A kamera mozgás vezérlése: igen (a csomagban 

található kamerák nem támogatja ezt a funkciót) 

 Hálózati csatlakozó: RJ45 10/100Mbit/sec 

 Hálózati protokollok: TCP/IP, UDP, DHCP, 

DNNNS, PPPoE 

 Hozzáférés internet: hozzáférés valós időben 

Internet Explorer segítségével 

 Mentés: AVI fájlok USB fl ash-re, USB külső 

lemez, USB CD/DVD 

 Lejátszás: normál sebességű/gyors/gyors vissza, 

lapozás képek szerint 

 Felvétel meghatározott időközönként: 

15/30/45/60 min 

 Távirányító: igen (csomag tartalma) 

 Egér: igen (csomag tartalma) 

 Töltő: DC12V/3A 

Leírás
A Detective S4C egy DVR rendszer a megfi gyeléshez és a rögzítéshez, amelyet 

egyszerűen csatlakoztathat SATA merevlemezhez, továbbá 4 CCTV kamerán 

keresztül történhet a megfi gyelés. Lehetősége nyílik a 4 kamera VGA kimenetei 

segítségével megjeleníteni a képet a képernyőjén, esetleg a LAN kimenet és az 

internet segítségével megoszthatja a képet számítógépre, PDA-ra, mobilra, stb. 

A képrögzítés történhet folyamatosan, vagy a mozgásérzékelés alapján. A 

kamerákat akár külső használatra is megfelelő, és az infravörös érzékelőknek, 

éjjel is tökéletes működik, akár 15 m-es távolságba. A csomagolás tartalmazza 

az összes szükséges vezetékeket (18,3m hosszúság), mind a 4 kamerához 

(a csomag tartalma). A telepítés és kezelés nagyon egyszerű köszönhető 

a többnyelvű OSD menünek. Megfelelő a védelemre és a megfi gyelésre a 

háztartásokban, irodákban, üzletekben, gyártósorokon és más területeken. 

Detective-hez tartozik 4 kamera, Sony Super HAD 1/4 CCD chippel, éjjellátó 

üzemmóddal, külső és belső használatra egyaránt. A felvételek HDD (nem része a 

csomagnak) kerülnek mentésre, H.264 tömörítési módszerrel. A készülék képes 

e-mail küldésére (a mozgásérzékelő riasztása esetén). Köszönhetően a LAN 

csatlakozásnak, bármikor és bárhonnan elérhetőek a kamerák képei (interneten 

keresztül), PC, PDA, Tablet, vagy mobil, stb. keresztül. A hozzáférés jelszóval 

védett. 

A készülék észleli a videó bemeneti jel megszűnését (például a kamera sérülése 

esetén). Ebben az esetében fi gyelmeztető e-mailt fog kapni. A képrögzítés 

történhet folyamatosan, vagy a mozgásérzékelés alapján. Az átlátható OSD menü 

elérhető cseh nyelven, angolul, lengyel nyelve, magyarul és más világnyelveken. 

A csomag tartalma
A csomag tartalma a távirányító és egér a kényelmesebb irányítás 

érdekében. 

Műszaki adatok: DVR egység
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Detective
DVR biztonsági 

megfi gyelő rendszer

4 x CCD külső kamera

Műszaki adatok: Kamera 

 Felvétel érzékelő: 1/4“ SONY SUPER HAD CCD 

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

 Video kimenet: 1.0 Vp-p75Ohm 

 S/N arány: több mint 48dB

 Gamma karakterisztika: 0,45 

 Zársebesség1/50-1/100000 sec 

 Infravörös éjjellátó hatótávolsága: 10-15m 

 Energiaigény: 12VDC, 220mA (bekapcsolt infravörös érzékelő esetén) 


