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CDV-704MA/DRC-40KHD WIDEODOMOFON GŁOŚNOMÓWIĄCY
7" HD Z KAMERĄ NATYNKOWĄ
Kod produktu: CDV-704MA/DRC-40KHD

Monitor z ekranem LCD 7" z doświetleniem LED, dotykowy, obsługa rozdzielczości HD
960p, obsługa jednego wejścia - możliwość rozszerzenia przez MD-KAM2/4, funkcja
interkomu (interkom selektywny), zasilanie 230V AC, kamera kolorowa, regulowany
obiektyw, doświetlenie nocne - diody LED, styk NO, metalowy panel
OPIS
System COMMAX 4-4-4 zapewnia wysoką jakość obrazu zarówno z kamer obserwacyjnych jak i paneli wejściowych. Estetyczny monitor wykrywa ruch i zapisuje obraz sprzed kamery
obserwacyjniej lub panelu zewnętrznego. Użytkownicy mogą sprawdzić kto znajdował się w pobliżu drzwi wejściowych lub w otoczeniu domu. System z łatwością obsłuży paneli
wejściowych do komunikacji z odwiedzającymi. Kamery obserwacyjne CCTV można podłączyć bezpośrednio do monitora.
Jeśli potrzebujesz obsługiwać kilka wejść w kilku miejscach w swoim domu system COMMAX 4-4-4 jest najlepszym rozwiązaniem dla zapewnienia komfortu i bezpieczeństwa.

Monitor CDV-704MA wyświetla obraz jakości HD 720p zarówno z paneli wejściowych (np. DRC-40KHD) jak i z kamer obserwacyjnych AHD 1,3Mpx.

Dotykowy ekran monitora pozwala szybko i skutecznie nawiązać komunikację z panelem, otworzyć wejście, czy zapisać obraz w pamięci urządzenia.

CDV-704MA(DC)/DRC-40KHD

CECHY/FUNKCJE

Monitor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

monitor kolorowy
wyświetlacz 7" Color TFT-LCD 16:9, dotykowy
standard sygnału video PAL/NTSC
obsługuje dwa wejście
dodatkowe dwa wejścia kamer CCTV (AHD, 1,3Mpx, analog)
detekcja ruchu z paneli wejściowych lub kamer CCTV
czytnik kart SD - zapis zdjęć/ﬁlmów
możliwość podłączenia dodatkowego monitora
paging pomiędzy stacjami
instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
współpracuje z kamerami HD 720p oraz analogowymi czeroprzewodowymi
zasilanie 230V

Kamera:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

kamera kolorowa 1,3Mpx
metalowa, nadtynkowa
kąt widzenia w pionie: 60 stopni , w poziomie: 75 stopni
regulacja kąta widzenia (w pionie: 12 stopni)
standard sygnału video PAL
doświetlenie diodami światła białego
instalacja czteroprzewodowa + obwód elektrozamka
współpracuje z monitorami czteroprzewodowymi HD 960p (CDV-704MA)
wymiary panela czołowego 155/96/32,5 (wys/szer/gł) mm

SPECYFIKACJA
Monitor:
Rodzaj ekranu

kolor LED, dotykowy

Przekątna ekranu

7"

Rozdzielczość ekranu

1280 x 720 px

Ilość obsługiwanych wejść

2

Funkcja interkomu

Tak (monitor-monitor, selektywny)

Rodzaj monitora

Głośnomówiący

Moduł pamięci

tak (pamięć wbudowana + kartta microSD)

Standard sygnału video

PAL / NTSC

Funkcja otwierania bramy

Opcja

Regulacja głośności wywołania

Tak (opcja wyciszenia)

Regulacja głośności rozmowy

Tak

Regulacja kontrastu

Tak

Regulacja jaskrawości obrazu

Tak

Zasilanie

230V AC

Pobór mocy (praca / czuwanie)

15 / 3 VA

Wymiary (szer. x wys. x gł.)

244 x 180 x 23 mm

