IP відеореєстратор Hikvision DS-7104NI-E1

Виробник:

Hikvision

Вага (брутто):

1.145 кг

Кількість IP каналів: 4
Відео кодек:

H.264

Вхідний потік:

До 40 Мб/c

Кількість HDD:

1

Додатково:

Наявність аудіо
вх/вих.

Гарантія:

12 місяців

Опис
DS-7104NI-E1 - призначений для перегляду, запису та відтворення зображення з IP камер
Hikvivsion, а також інших виробників, завдяки підтримці універсального протоколу сумісності
ONVIF. Дана модель є однією з найпростіших і бюджетних в лінійці виробника, але при цьому
має високу продуктивність і наділений всім необхідним функціоналом. Hikvision DS-7104NI-E1
відмінно зарекомендував себе в малих системах відеоспостереження для будинку, квартири,
офісу, магазину, в невеликих підприємствах і державних установах.
DS-7104NI-E1 підтримує одночасне підключення до 4-х IP камер, максимальна роздільна
здатність яких не повинна перевищувати 4 МР (1920х1080). IP камери підключаються в
відеореєстратор за допомогою додаткового комутатора або комутатора з PoE адаптером.
Для зберігання відеоданих можна встановити всередину відеореєстратора 1х SATA жорсткий
диск формату 3.5, максимальним об'ємом до 6ТБ. Налаштувати запис можна в одному з
трьох режимах: постійний цілодобовий запис 24/7, запис за розкладом в певні відрізки часу,
запис по датчику руху при виявленні рухомих об'єктів в полі зору камери.
Для управління відеореєстратором, перегляду камер онлайн і архіву записів, до нього можна
підключити монітор через VGA або HDMI кабель, а також USB мишу. Також є аудіовхід і
аудіовихід для передачі звуку, роз'єм RJ45 (для підключення до локальної мережі) і два USB
порту для підключення миші і флеш накопичувача. Пристрій працює дуже тихо завдяки
пасивній системі охолодження.
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Характеристики
Тип

Мережевий (NVR)

Відео кодек

H.264+

Відео

4xIP камер

Аудіо

1xRCA

Вхідна пропускна здатність

40 Мб/с

Вихідна пропускна здатність

40 Мб/с

Макс. кількість користувачів

64

Протоколи

TCP/IP, DHCP, Hik-Connect, DDNS, NTP, SADP, SMTP, UPnP™

HDMI/VGA вихід

1-канал: 1920х1080, 1280х1024, 1280х720, 1024х768

Роздільна здатність під час
запису

4 MP/3 MP/1080p/1.3 MP/UXGA/720p/VGA/4CIF/DCIF/2CIF/
CIF/QCIF

Можливості запису

2-канали 4 MP, 4-канали 1080p

Підтримуваний HDD

1xSATA до 6 ТБ

Зовнішні інтерфейси

1xRJ45 (10M/100M Ethernet); 2хUSB 2.0

Живлення

DC 12В

Споживча потужність

< 18 Вт (без жорсткого диска)

Робоча температура

-10°C ~+55°C

Робоча вологість

10% ~ 90%

Розмір (мм)

200x205x48

Вага

1 Кг (без HDD)

Відгуки
{reviews}
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