
CCTV КАМЕРА С ОБЕКТИВ (КАРФИЦА)

ИНСТРУКЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Благодарим ви, че избрахте този продукт от големия ни продуктов каталог. Той ще оправдае вашето 
доверие, като ви даде сигурността и качеството, от което се нуждаете. Преди да започнете работа с 
него, ви препоръчваме да прочетете внимателно следващите редове. 

Този вид камери притежават мощен и супер чувствителен CMOS сензор, който има отлични видео 
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функции при намалена осветеност. С висока стабилност и дълъг живот и време на работа, със своите 
миниатюрни размери и ултра мини тегло от осем грама, тази камера е чудесен аксесоар за скрито 
видеонаблюдение.

Основни характеристики:
1. Камерата има подвижни части и сгъваеми сглобки, които позволяват лесен и стабилен монтаж на 
всяко едно място, особено на скрити такива, като тесни помещения, тънки тръби и др.
2. Заради своето леко тегло, камерата няма опасност да причини поражения по повърхността на 
предмети, където е монтирана.
3. С висока видео резолюция, висока чувствителност и висока SNR
4. Възможност за снимане, както през деня, така и през тъмните часове на нощта, като автоматично 
превключва на нощен режим.
5. Широк ъгъл на сниматен – 90 или 120 градуса
6. Възможност за видеозапис при ниска осветеност, с високо качество
7. Ниска консумация на енергия, с цел по-дълго време на работа
8. CMOS сензор от поколение IV+DSP чип, даващ ви истински живи цветове и HD видео

Бележки:
1. Грижете се за вашата придобивка
2. Не монтирайте или съхранявайте вашата камера на влажни или видимо мокри помещения и места – 
тя не е водоустойчива. Ако се намокри, изключете я веднага и се свържете с оторизиран сервиз да ви 
окаже съдействие при нейната поправка.
3. Не обръщайте лещите на камерата към слънцето, както и към всяка директна, силна светлина.
4. Камерата работи най-добре на стайна, стабилна температура, влажност и захранване.

Изображения и работа:

Още шпионски продукти от същата категория 
Към продукта "CCTV камера с обектив (карфица) " 
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