EOS PTZ-102W

1MP

Η νέα ροµποτική κάµερα της EOSVISION.
∆ιαθέτει την πρωτοποριακή τεχνολογία ONE key WiFi Setup που σας επιτρέπει να τη συνδέσετε
στο ασύρµατο δίκτυο του χώρου σας σε 1', χωρίς να χρειαστεί καλώδιο Ethernet.
Η κάµερα PTZ-102W µπορεί να λειτουργήσει ως µέρος ενός ολοκληρωµένου
συστήµατος ασφαλείας, για την οικία ή την επιχείρησή σας, παρέχοντας τη δυνατότητα
αποµακρυσµένης παρακολούθησης µέσω internet εύκολα και άµεσα.

Τεχνικά Χαρακτηριστικά
• Αισθητήρας: CMOS 1/4"
• Εστιακή απόσταση φακού: 3.6mm
• Ανάλυση εικόνας: 1080p/VGA
• Ασύρµατη σύνδεση µέσω WiFi (IEEE 802.11 b/g/n)
• Σύνδεση µε καλώδιο Ethernet (10/100 mbps)
• Yποστηρίζει πρωτόκολλο ONVIF για καταγραφή σε NVR
• Νυχτερινή λήψη έως 10 µέτρα, µε 4 υπέρυθρα LED Φ 5mm
• Υποστηρίζει κάρτα Μνήµης microSD (δεν περιλαµβάνεται)
• Οριζόντια ή κάθετη περιπολία
• Περιστροφή οριζόντιου άξονα µέχρι 270° µε ταχύτητα 5-30° / δευτερόλεπτο
• Περιστροφή κάθετου άξονα 90° µε ταχύτητα 5-50° / δευτερόλεπτο
• Υποστηρίζει έως 4 επισκέπτες ταυτόχρονα
• Αποθηκεύει έως 16 θέσεις Preset
• Αυτόµατη ανίχνευση κίνησης και καταγραφή στη µνήµη Micro-SD (έως 128GB)
• ∆υνατότητα αποστολής email µε φωτογραφίες σε περίπτωση ανίχνευσης κίνησης ή µεταφόρτωση σε FTP
• Ενσωµατωµένο µικρόφωνο
• Ενσωµατωµένο ηχείο
• Χρώµα: Λευκό
• ∆ωρεάν εφαρµογή για ταυτόχρονη καταγραφή/παρακολούθηση πολλών καµερών από το PC σας
• ∆υνατότητα αποµακρυσµένης παρακολούθησης µέσω Ιnternet Explorer, Firefox
• Αθόρυβη λειτουργία
• Χρήση σε εσωτερικό προστατευµένο χώρο
• Οδηγίες χρήσης στα ελληνικά
• ∆ιαστάσεις: 99 x 108 mm
• Βάρος 300 γρ.
• Εγγύηση: 2 έτη

Η συσκευασία περιλαµβάνει:
• 1 x Ροµποτική IP κάµερα EOS PTZ-102W
• 1 x Τροφοδοτικό 5V
• 1 x Καλώδιο USB
• 1 x Βάση στήριξης για τοίχο ή οροφή
• 1 x Εγχειρίδιο εγκατάστασης της κάµερας στα αγγλικά και στα ελληνικά
• Βίδες και ούπατ για τη στερέωση της βάσης

Τα χαρακτηριστικά του προϊόντος µπορεί να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.

