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Domofon GDS3710

Producent Grandstream

Zarządzanie przez

• WWW - zarządzanie przez przeglądarkę internetową

• TFTP - Trivial File Transfer Protocol

Domofon IP Grandstream GDS3710

GDS3710 to domofon IP służący również jako kamera IP oraz interkom zapewniając kontrolę dostępu i monitorowanie zabezpieczeń

budynków. Ten potężny system oferuje 180-stopniowy kąt widzenia. Posiada wbudowany czytnik kart RFID umożliwiający kontrolę

wejścia oraz jest wyposażony w mikrofon i głośnik, który zapewnia funkcjonalność interkomu.

Wspiera funkcje wejścia/wyjścia alarmowego. GDS3710 integruje się z oprogramowaniem do zarządzania firmy Grandstream „GDS

Manager” udostępniając informacje o kartach RFID, strumienie wideo a także umożliwia zarządzanie urządzeniem za pośrednictwem

tego oprogramowania.

Dzięki zaawansowanemu procesorowi przetwarzania obrazu (ISP) oraz najnowocześniejszym algorytmom obrazu GDS3710

zapewnia rozdzielczość wideo 1080p FHD i oferuje wyjątkową wydajność we wszystkich warunkach oświetleniowych.

Wspiera technologię SIP / VoIP z dwukanałowymi strumieniami audio i wideo przesyłanymi bezpośrednio do smartfonów, punktów

końcowych SIP i oprogramowania do zarządzania GDS. GDS3710 jest wyposażony w zintegrowane PoE w celu łatwej instalacji,

jasne diody LED do oświetlania przestrzeni, czujnik ruchu, przełącznik oświetlenia itd.

Połączenie urządzenia GDS3710, telefonów IP z rodziny GXP21xx firmy Grandstream oraz wideotelefonów GXV, aplikacji mobilnej

GS-Wave i nagrywarki NVR GVR350x zapewniają kompletne rozwiązanie do kontroli dostępu, wideo interkomu i potrzeb rejestracji

bezpieczeństwa.

Gwarancja: 12 miesięcy

Instrukcja obsługi: dostępna w języku angielskim

Cechy i funkcje domofonu IP Grandstream GDS3710:

- Wysoka rozdzielczość wideo do 1080p

- Wbudowany czytnik kart RFID umożliwiający dostęp bez kluczy

- Strumieniowanie obrazu do NVR, stacji wideo interkomowych, telefonów IP lub smartfonów jednocześnie

- Metalowa obudowa, podnosząca odporność na warunki atmosferyczne i działania      wandali
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- Wbudowana pół-sferyczna kamera z obrazem 180 stopni

- Wykrywanie ruchu

- Zintegrowane PoE do zasilania urządzenia i połączenia sieciowego

- Wbudowany mikrofon i głośnik oferują opcje głosowe i funkcjonalność interkomu

 

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Domofon-GDS3710_635_2.html
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