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MDH-SYSTEM
ul. Bajkowa 5, Lublin
tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235
e mail: info@mdh-system.pl

MINI KAMERA UKRYTA 1920 x 1080 DETEKCJA RUCHU NADPISYWANIE
NAGRAŃ DIODY IR MAGIC BOX CAMERA 32 GB
Numer produktu: 24269

Cena: 584.00 zł z VAT
(474.8 zł netto)

MINI KAMERA UKRYTA 1920 x 1080 DZIEŃ/NOC 4 diody IR DETEKCJA RUCHU
NADPISYWANIE NAGRAŃ MAGIC BOX CAMERA 32 GB

Miniaturowa kamera z wbudwanymi diodami IR ukryta w obudowie niewiele wiekszej od
paczki zapałek. Zainstalowany wewnątrz akumulator pozwala na pracę urządzenia do 4 godzin
po pełnym naładowaniu. Istnieje również możliwość zasilania kamery z ładowarki USB lub
zewnętrznego POWER BANKA.

Przy podłączeniu ładowarki USB kamera może pracować cały czas. Stosując zewnętrzny Power
Bank czas pracy będzie uzależniony od jego pojemności.
Urządzenie można umieścić wszędzie tam, gdzie potrzebny jest dyskretny podgląd bez
angażowania w to dużych środków finansowych i gdzie instalacja klasycznego monitoringu nie
wchodzi w grę. Granicę użyteczności kamery stanowi jedynie wyobraźnia jej użytkownika...

PROSTA OBSŁUGA
Zaletą urządzenia jest bardzo prosta obsługa - wystarczy włożyć kartę pamięci microSD do
gniazda znajdującego się z tyłu urządzenia po czym wybrać przełącznikiem tryb pracy NAGRYWANIE CIĄGŁE lub NAGRYWANIE PO WYKRYCIU RUCHU.
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Kamera automatycznie rozpocznie nagrywanie zarówno w dzień jak i w nocy dzięki
wbudowanym diodom IR.

FUNKCJE NAGRYWANIA

- Tryb ciągły - w tym trybie kamera nagrywa filmy cały czas dzieląc nagrania na pliki 3minutowe.
- Tryb detekcji ruchu - w tym trybie kamera jest w trybie uśpienia i zaczyna rejestrację w
momencie wykrycia ruchu przed obiektywem. Po wykryciu ruchu urządzenie rejestruje
nagranie o długości 3 minut po czym przechodzi w tryb uśpienia tj. oczekiwania na kolejne
wykrycie ruchu. Jeśli ruch będzie trwał dłużej urządzenie będzie nagrywać filmy do momentu
zakończenia ruchu.

JAKOŚĆ NAGRAŃ VIDEO

Kamera nagrywa video w rozdzileczości 1920x1080 wraz z dźwiękiem. Format plików AVI.

FUNKCJA DZIEŃ/NOC

Kamera umożliwia zapisywanie materiału video w dzień oraz w nocy dzięki wbudowanym
diodom IR.
Jeśli w pomieszczeniu natężenie światła spadnie poniżej 10 lux automatycznie zostaną
uruchomione diody IR.
Wbudowane 4 diody IR pracują w paśmie 940 nm tj. całkowicie niewidoczne w nocy dla
ludzkiego oka. Zasięg doświetlenia w nocy to max 3 m.
Diody IR zostaną wyłączone automatycznie przy zwiększeniu natężenia światła do ok 70 lux.

FUNKCJA NADPISYWANIA NAGRAŃ
Dzięki funkcji nadpisywania nagrań nie musimy się martwić, że urządzenie przestanie
nagrywać filmy po zapełnieniu karty pamięci. Nadpisywanie nagrań w tym modelu działa
automatycznie tzn. po zapełnieniu karty pamięci najstarsze nagrania zastępowane są
nowszymi.
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ZAPIS DATY I CZASU :
W nagraniach video zapisywana jest data i godzina niezbędna dla umiejscowienia
zarejestrowanego zdarzenia w czasie. Istnieje możliwość wyłączenia zapisu znacznika daty i
godziny.

ZAPIS DŹWIĘKU
Kamera posiada wbudowany dobrej jakości mikrofon. Pliki video zapisywane są z dźwiękiem.

ODTWARZANIE NAGRAŃ

Nagrania mogą być odtwarzane na dwa sposoby - po przeniesieniu karty microSD do
komputera lub bezpośrednio poprzez podłączenie kamery do komputera za pomocą przewodu
USB który znajduje się w komplecie z kamerą. Równocześnie pliki zawierające dobrej jakości
materiał (video w rozdzielczości 1920 x 1080 z dobrą jakością dźwięku) możemy przekopiować
na dysk komputera w celu ich archiwizacji.

PARAMETRY URZĄDZENIA:

Rozdzielczość nagrań: 1920 x 1080
Rodzaj nośnika: Karta micro SD do 32GB (w komplecie 32 GB)
Kąt widzenia: ok. 75 stopni
Detekcja ruchu: Tak - wybierana przełącznikiem
Format zapisywanych plików: AVI
Zapis daty i czasu: Tak- możliwość wyłączenia
Złącza do komunikacji z komputerem: Micro USB
Ładowarka USB: 5V/2A
Funkcja dzień/noc: TAK - wbudowane diody IR o zasięgu do 3 m
Funkcja nadpisywania nagrań: TAK
Wymiary: 7 x 4 x 1.2 cm
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ok. 35g

Odporność na warunki zewnętrzne: Brak - kamera przystosowana do pracy wewnątrz
pomieszczeń.
Zawartość opakowania: Kamera, przewód USB, karta pamięci 32 GB, instrukcja w j. polskim

Zapraszamy do naszego sklepu internetowego www.mdh-system.pl
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