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2MP ve 4MP kameralar
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(Wisenet HD+ 2MP kameralar )

Üstün netliği deneyimleyin (En fazla 4MP)

Yeni Wisenet HD+ serisi en son detaya kadar gösteren üstün netliğe sahip 4MP (2560 x 1440) ve 2MP (1920 x 1080) çözünürlüğü destekler.  
Bu özellik sadece mevcut analog sistemden daha iyi bir performans sağlamakla kalmaz, aynı zamanda herhangi bir gecikme yaşanmadan ağ 
sistemiyle aynı çözünürlüğü de destekler. Sağladığı görüntüler şimdiye kadar olduğundan çok daha net ve daha canlıdır.

4MP Wisenet HD+ serisi son derece güvenilir bir gözetim sistemi gerektiren orta ölçekten büyük ölçeğe kadar işletmeler ve projeler için idealdir. 
Buna ek olarak kameralar 4MP (QHD) video ile 30 fps aktarabilir.

WDR 120dB, sis giderme ve gürültü azaltmayla net görüntüler

Wisenet HD+ 2MP kameralar arka ışık koşullarında bile WDR 120 dB ile daha net görüntüler sunarlar. Hanwha Techwin’in sis giderme 
teknolojisi havalimanları ve limanlar gibi sürekli izlemenin gerektiği alanlarda optimum sonuçlar sunar.
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Sis giderme

500 metreye kadar aktarma mesafesi

Wisenet HD+ serisi 500 metreye kadar hiçbir gecikme olmadan tek bir koaksiyel kabloyla 4MP/2MP video aktarabilmektedir. Bu ürün, tipik 
analog tür ürünlerde bulunan kısa aktarım mesafesine olan ihtiyacı ortadan kaldıran harika bir çözümdür.

 500 metreye kadar maks. 

aktarma mesafesi

HDMI kabloyla en fazla 4K(3840 x 2160) monitör desteği

Wisenet HD+ DVR, HDMI kabloyla 4K (3840 x 2160) çözünürlük sağlar ve böylece dört 2MP AHD kamera görüntüsünün 4K çözünürlükte dört 
bölünmüş ekranda izlenebilmesine olanak sunar. 
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* Koaksiyel kablo 5C-2V
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Tek bir kabloyla
monte etmesi kolay

Ek kablolar olmadan  
kolaylıkla ekleyin veya  

değiştirin 

Kolay ve esnek yükseltme çözümü

AHD teknolojisine sahip DVR genel analog kameralarla uyumlu olduğundan kullanıcı ek adaptörler veya sistemini değiştirmenin  
maliyetinden kurtulabilir.

Wisenet HD+ sistemine yükseltirken, mevcut kablonun üzerinden aktarılması olanaklı olduğundan ayrıca ek bir kablo satın almanıza gerek 
yoktur. Mevcut kablo yoluyla Full HD aktarım tasarruf yapmanızı sağlar.

Kolay Kurulum

Karmaşık bir ağ sistemiyle karşılaştırıldığında AHD teknolojisinin kurulumu kolaydır. Mevcut analog sistemle aynı kurulum prosedürünü 
kullandığından ve herhangi bir spesifik ön bilgi gerektirmediğinden bir ağ sistemiyle karşılaştırıldığında zamandan ve çabadan tasarruf 
edebilirsiniz.

Mevcut Analog sistem  Analog Sistem


