IP

• Gravação de Vídeo HD:
- HD gravação em tempo real traz aos usuários imagens claras durante a gravação e
reprodução de vídeo.
- Serviço de saída de vídeo 1920 * 1080 Full HD, dando a melhor qualidade de imagem
em monitores LED e LCD.
• Acesso remoto Multi-plataforma:
- Totalmente compatível com iPhone e iPad, e Internet Explorer no sistema operacional
Windows.
- Programa livre CMS Avtech em Windows e MAC OS.
• Grande Capacidade de Armazenamento:
- Suporta até 3 HDD para gravação de longo prazo e para armazenar grandes
quantidades de dados de gravação.
• Comunicação RS485:
- Capacidade de conexão de dispositivo externo para estender a funcionalidade e
flexibilidade do NVR.
• Multicast:
- Suporte Multicast para melhorar a eficiência de transmissão entre todos os NVRs e do
CMS, ajudando os usuários localizados em diferentes salas de controle secundário para
obter rapidamente o que eles querem ver, sem log de vídeo.
• Gravação inteligente:
- Alta resolução de vídeo para eventos e para otimizar a eficiência de gravação do disco
rígido.
• Suporte Disk Array externa, para aumento de armazenamento de vídeo:
- Interface eSATA embutido para ligar uma matriz de disco (até 4-compartimento matriz
de disco com RAID 0 e 1) para mais armazenamento de vídeo

Principais características

AVH 516 - 16CH 2MP NVR
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Entrada de vídeo

Uma porta LAN (até 16 câmeras IP)

Saída de vídeo

HDMI

Resolução da saída de vídeo

1920 x 1080

Saída de áudio

Sim

Armazenamento HDD

Três discos rígidos 4TB

HD compatível

Recomendável HD Purple da Western Digital

eSATA

Sim

Porta RS-485

Sim

Portas USB

Duas portas USB 2.0

Controle Remoto IR

Sim

Porta ethernet LAN

1000 Mbps

Porta ethernet Internet

1000 Mbps

Formato de compressão do vídeo

H.264

Formato de compressão do áudio

G711

Modo de exibição local / remoto

16ch

Modo de reprodução local / remoto

16ch

Canal de reprodução local único

Sim

Modo de gravação

Manual / Evento / Alarme / Agenda

Rendimento da gravação

Dupla

Gravação de pré-alarme

até 480 IPS @ 1920 x 1080, até 120Mbps

Pesquisa rápida

Sim

Notificação de eventos

Tempo / Evento / Push Status / Video Mail / Mensagem por email

Segurança

Vários níveis de acesso de usuário com senha

Acesso remoto

(1) Internet Explorer no sistema operacional Windows

Especificações

IP

(2) Video Viewer no sistema operacinal Windows e no Mac
(3) EagleEyes em dispositivos móveis iOS e Android
Máximo de usuário On-line

10

Multicast

Sim

Fonte de alimentação (± 10%)

DC19V / 3.42A

Consumo de energia (± 10%)

17.5W (sem um disco rígido conectado)

Temperatura de operação

10°C ~ 40°C

Requisitos mínimos do PC Browsing

• Intel Core i3 ou superior, ou AMD equivalente
• 2GB RAM
• AGP placa gráfica, Direct Draw, 32MB RAM
• Windows 7, Vista e XP, DirectX 9.0 ou posterior
• Internet Explorer 7.x ou posterior

Dimensões

432mm (L) x 326mm (P) x 90mm (A)

Peso

5,3 Kg
Os dados da especificação estão sujeitos a alterações sem prévio aviso.

432 mm

432 mm

326 mm

90 mm

Dimensões

Clique no produto e veja mais informações

AVH 306 (6CH)

topwaycftv

@topway_cftv

AVM 400

AVM 328

AVN 701

topway.cftv.brasil
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