CCTV КАМЕРА С Ъ С З В У К , MC 91AB 18

ИНСТРУКЦ ИЯ З А ЕК С ПЛОАТ АЦИЯ
Благодарим ви, че се спряхте на този продукт от нашия продуктов каталог. Преди да се възползвате
от неговите функции, моля прочетете внимателно инструкциите. Този вид камери е с широк ъгъл на
снимане, с високочувствителен CMOS сензор, който позволява висококачествено видео дори и при
ниска осветеност. Те са много стабилни и с дълъг живот на батерията, малки са колкото монетка,

тежат само пет грама, но са изключително надеждни и мощни. Много подходящи за скрито
наблюдение на някой, който е сгазил лука. Основни функции: 1.Малки размери, които позволяват
лесна инсталация в тесни пространства. 2.Лесно монтиране с помощта на подвижния болт, който
пасва на всяка гладка повърхност или стена. 3.Може да прави видео запис на цялата околност,
обхващащ 360 градуса, въртейки се на подвижната стойка за целта 4.Висока резолюция, висока
чувствителност, висока SNR 5.Двоен видео режим – дневен и нощен, и автоматично превключване
между двата 6.Снима на ниска осветеност и ниска консумация на захранване 7.CMOS сензор от
поколение IV+DSP с чип, предлагащ истински живи цветове и HD видео Забележки: 1.Грижете се за
своята придобивка. 2.Не оставяйте или снимайте на влажно и мокро място, за да не го повредите, той
не притежава водоустойчив корпус 3.Не излагайте лещата на силна слънчева или друга светлина, за
да не я повредите. 4.Работете с камерата на постоянни температура, влажност и захранване.

Размери

Технически характеристики: Сензор – чип от ¼ CMOS Система – NTSC; PAL Брой пиксели – NTSC: 720
/хоризонтално/ х 480 /вертиално/; PAL: 720 /хоризонтално/ х 576 /вертикално/ Размери на сензора –
3.584 мм /хоризонтално/ х 2.688 /вертикално/ Чувствителност – 0.1 lux/F2.8 Ъгъл на снимане – 170
градуса
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