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Grandstream kamera internetowa GXV3611 HD

Producent Grandstream

Jest ona idealna do zaawansowanego monitoringu, wymagającego ostrego obrazu, który może zostać w dowolnej chwili odtworzony

w przyszłości. Posiada 2-megapikselowy czujnik progresywnego skanowania i zaawansowany obiektyw, dostarczający

strumieniowania wideo czasu rzeczywistego H.264 o maksymalnej rozdzielczości 1600 x 900 i liczbie klatek na sekundę dochodzącej

do 25fps.

Korzystając z GSurf, darmowego oprogramowania do zarządzania wideo od Grandstream, przedsiębiorstwa mogą monitorować i

kontrolować do 36 kamer jednocześnie. 

Dzięki obsłudze SIP i VoIP, użytkownicy mogą także strumieniować obraz z monitoringu do urządzenia mobilnego i telefonu wideo z

dowolnego miejsca na świecie, korzystając z możliwości dwustronnego strumieniowania audio i wideo GXV3611.

Cechy kamery

 

● Zintegrowany mikrofon, głośnik i czujnik dymu pozwalający na najlepszy systemu monitoringu audio/wideo z wykrywaniem

dymu przy zerowej konfiguracji, korzystający ze standardów SIP i VoIP;

● Wykrywanie ruchu i powiadomienia o niebezpieczeństwach;

● Zintegrowane Power-over-Ethernet (PoE, 802.3af);

● 24 megabajtowy bufor nagrywania pre-/post-event.

● 2 Mega pikselowy czujnik CMOS wysokiej rozdzielczości i świetnej jakości obiektyw pozwalający na niespotykaną wierność

obrazu;

● Obsługuje zaawansowaną kompresje czasu rzeczywistego H.264 (z Multi-streaming-rate) i Motion JPEG w rozdzielczości 720p,

zmienną przepływność i VFR;

Specyfikacja:

 

● Interfejs -  RJ45

● Obsługiwane protokoły TCP/UDP/IP, RTP/RTCP, RTSP, DHCP, PPPoE, DDNS, HTTP, HTTPS, SMTP, FTP, SIP

● Typ sensora CMOS

● Maks. rozdzielczość 1/3.2”, 2-Megapiksele CMOS, 1600H x 900V - 1600x900 1280x720 800x460 640x360 480x270 320x180

EPTZ

● Kompresja Video H.264, JPEG, MJPEG
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● Kąt widzenia 71 Stopni

● Focus 1/3”, 4.2mm, F1.8, regulowany, stała ogniskowa

● Funkcja aparatu cyfrowego Nie

● Mikrofon wbudowany Nie

● Zarządzanie HTTPS

● Dołączone oprogramowanie NIE ,

● Oprogramowanie wideo Grandstream GSurf na www.grandstream.com

● Zasilanie zasilacz 12V , POE

● Kolor biała

● Wymiary (wys x szer x gł) 138 mm x 85,6 mm mm

Produkt ten dostępny jest w sklepie internetowym VoIPsklep.pl

http://www.voipsklep.pl/Grandstream-kamera-internetowa-GXV3611-HD_460_2.html
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