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Wideodomofon WI-FI
Hikvision DS-KIS703-P
Cena

999,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

24 godziny

Producent

HIKVISION

Zapłać później

Opis produktu
Wideodomofon WI-FI Hikvision DS-KIS703-P
nowe systemy wideodomofonowe IP Villa (w tym dwużyłowy system DS-KIS703-P) firmy Hikvision mogą być obsługiwane przez
dedykowaną aplikację mobilną Hik-Connect. Dzięki zainstalowaniu i dodaniu urządzenia do indywidualnego konta w
aplikacji użytkownik otrzymuje dostęp do takich funkcji, jak:
podgląd obrazu z kamery w czasie rzeczywistym
odtwarzanie nagrań i powiadomień
prowadzenie zdalnych rozmów z osobą dzwoniącą
sterowanie wejściem - zarówno furtką, jak i bramą (w przypadku dostępnych 2 przkaźników)
dostęp do historii zdarzeń w obrębie systemu
SPECYFIKACJA:

Dwuprzewodowy zestaw wideodomofonowy HIKVISION
Wbudowana kamera FullHD
Obiektyw o bardzo szerokim kącie widzenia ok. 144°
Monitor dotykowy 7"
Komunikacja dwukierunkowa
Montaż natynkowy lub podtynkowy
Obsługa dwóch wejść (np. furtka plus brama)
Zasilanie elektrozaczepu bezpośrednio z panelu zewn.
Wykrywanie sabotażu - oderwania od podłoża
Pamięć wewnętrzna 128MB do zapisu zdjęć
Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka
Wbudowany moduł WiFi do prostego połączenia z domowym routerem bezprzewodowym
Aplikacja mobilna Hik-connect (Android , iOS)
Stacja bramowa DS-KV8103-IMPE2:
Kamera: 2Mpx Full HD
Kąt widzenia: poziom 144°, pion 95°
Oświetlacz podczerwieni: Tak, do 3m
Funkcje obrazu: BLC, DNR, True WDR
Podświetlenie przycisku: LED
Wyjścia przekaźnikowe: 2x NC/NO
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Zasilanie elektrozaczepu: x1 (12V 1A)
Zasilanie: ze stacji wewnętrznej
Klasa szczelności: IP65
Materiał: stop metalu
Wymiary: 169 × 110 × 31 mm
Montaż: natynkowy/podtynkowy
Monitor DS-KH6320-WTPE2:
Wyświetlacz: 7" LCD dotykowy
Rozdzielczość: 1024x600
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Rodzaj instalacji: 2-żyłowa
Interfejs sieciowy: WiFi
Zdalna obsługa: aplikacja Hik-Connect, iVMS-4200
Wejścia alarmowe: 8
Wsparcie RS-485: Tak
Zasilanie 24V DC
Pobór mocy:
Wymiary: 200 × 140 × 23.6 mm
Materiał: tworzywo sztuczne
Montaż: nawierzchniowy (akcesoria montażowe w zestawie)
W skład zestawu wchodzi:
Wewnętrzny monitor sterujący LCD , Zasilacz do wideomonitora, Uchwyt ścienny na monitor
Stacja bramowa , Przewody montażowe , Zestaw montażowy , Instrukcja / GWARANCJA 2 LATA
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