Sistema de Vídeo Vigilância
Sem Fios, WIFI Full HD

O Sistema permite ver e gravar tudo o que
acontece na sua casa ou empresa quando
não está lá, a partir do seu Smartphone,
Tablet ou PC.
Imagens em tempo real, permitindo que saiba
imediatamente o que acontece no seu
negócio ou em sua casa.

Veja as Suas Câmaras
em Ecrãs de Grandes
Dimensões
MONITORIZE EM QUALQUER TV OU
MONITOR com entrada HDMI ou USB
Imagens em HD com
Pormenores Nítidos

Visualize em tempo real o que
mais importa onde quer que
esteja, através do seu Tablet ou
Smartphone.

Aplicativo iOS/Android em Português.
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Armazenamento Seguro na Cloud!
Grátis*
Tenha acesso às suas gravações e ocorrências onde
quer que esteja
*Google drive

WIFI de alto desempenho
Até 100m em espaço aberto com cobertura sem fios de 400m2

2 Megapixel com ângulo de visão de 110°
Imagens nítidas em qualquer momento e em quaisquer condições
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Equipado com LEDs Infravermelhos, a câmara
oferece excelente visão noturna até 25 metros com
luminância uniforme e baixo consumo de energia.
O filtro IR-Cut inteligente muda automaticamente entre o dia e a noite reduzindo a
matiz de cores durante o dia e melhorando o brilho da imagem durante a noite,
assegurando-se de obter imagens de vigilância vividas, 24h por dia.

Função Avançada de Gravação
por Deteção de Movimento
Monitorize em tempo real diretamente na tv
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Packs Disponíveis Com
4/8/12/16/36/44/52 e 60 Canais

Aumente a cobertura do
sinal Wi-Fi no exterior com
o nosso amplificador de
sinal.
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Máscara de detecção de movimento
Com o nosso aplicativo, saberá o que está acontecendo mesmo quando não está por perto, receba
notificações e visualize imagens ao vivo ou gravadas diretamente a partir do seu telefone.
Ao detetar movimento, o sistema
inicia automaticamente a gravação
e armazena as filmagens para o
DISCO, sem perder eventos
importantes. Pode assegurar que os
falsos alarmes sejam evitados,
utilizando e definindo a "MÁSCARA
DE DETECÇÃO DE MOVIMENTO"
permitindo BLOQUEAR ÁREAS
com constante movimento.

Software para Monitorização Grátis
Uma solução com interface amigável e eficaz cujo principal objetivo
consiste em oferecer a capacidade de monitorizar várias câmaras IP
simultaneamente de forma simples e intuitiva.
O nosso software permite aos usuários a possibilidade de
monitorizar múltiplas câmaras a partir de qualquer PC com
Windows. O software é compatível com os sistemas
operativos Windows e Mac. A plataforma entre outras
permite monitorizar até 64 câmaras simultaneamente,
gravar imagens e vídeo no computador local, capturar
fotografias, configuração remota, controlar as câmaras etc..
As câmaras são organizadas em blocos e podem
ser visualizadas individualmente, em modo de
janela ou tela inteira.
O Software apresenta uma interface limpa e
intuitiva, com funcionalidades simples, com pouca
ou nenhuma dificuldade em trabalhar, desde a
primeira execução.

Gravação 24/7
Com um único clique permite
iniciar/parar a gravação em todas
as câmaras.
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Gravação por deteção de
movimento

Reprodução intuitiva

Grave o que realmente interessa.
Ative as gravações por movimento
e só serão guardadas quando
realmente existir movimentação

Vejas todas as suas reproduções de
forma fácil e intuitiva. Seleccione as
gravações entre datas, hora, dia,
câmaras, zonas etc.

Localize o Vídeo Incidente Com
Reprodução Inteligente
Os vídeos incidentes podem ser encontrados rapidamente com a função de reprodução inteligente. Os
incidentes são especialmente marcados para que possa encontrá-los sem ter que assistir à gravação inteira,
permitindo ir diretamente para os vídeos incidentes enquanto salta os vídeos sem importância.

Gravação Contínua 24h/dia
Principais aplicações
.

À Prova de Intempéries
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Especificações Tecnicas
Sistema de Câmaras de Segurança sem fios WIFI.
Especificações do gravador:

Especificações das Câmaras:

• Sistema de segurança Sem Fios com 1080P

• Sensor de Imagem: IMX323; Processador principal:
HI3518EV200

• Processador ARM Cortex A9 (HI3520D) e Sistema
Operacional Linux.

• Dia / Noite: Cor / P & B (IR-CUT)

• Suporta visualização de vídeo, gravação,
reprodução e backup, USB backup e rede
• Suporta Android, IOS e PC
• 1 Porta SATA de 2,5 "/ 3,5" até 6 TB,
• 1 interface USB 2.0
• Saída Vídeo: 1xHDMI, 1xVGA
• WIFI sem obstáculos até max. 100m
• Interface de Rede: 1xRJ45 (Interface Ethernet
Adaptativa 10M / 100M)
• OSD: título da câmara, hora e data, perda de vídeo,
gravação, detecção de movimento
• Ambiente de funcionamento: -10 ~ 55 ℃ / 10 ~ 90%
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• Compressão: H.264 / JPEG / AVI
• Configuração de imagem: Saturação / Brilho /
Contraste / Nitidez, Espelho, 3D NR, Balanço de
Branco, BLC, FLK (Flicker Control), Modo de Desvio
• Gravação: NVR / NAS / CMS / Web
• À prova de àgua IPX66
• Resolução da imagem: 1920 * 1080p (Full-HD)
• Lente 3.6mm, LED Infravermelho: 14µ x 18 PCS
• Visão Noturna até 25M
• Iluminação Mínima: 0.001 Lux (IR On)

Embalagem:
WIFI NVR x1
Câmaras IP 1080P, IPXP6
Fonte de Alimentação 500MA (12V) para câmara
Fonte de Alimentação 2000MA (12V) para NVR x1
Cabo de Rede (Comprimento: 1M) x1
Rato x1 * Manual do Usuário x1
Saco com parafusos e buchas x1
Manual em Português x 1

OFERTA

4 Canais - Kit CCTV Profissional

€

289/00

12 Canais - CCTV Profissional - PACK 1
x Kit 4 canais + 1 Kit 8 canais

€

8 Canais - Kit CCTV Profissional

€

445/00

16 Canais - CCTV Profissional PACK 2 x Kit 8 canais

673/00

€

773/00

24 Canais - Kit CCTV Profissional
- PACK 3 x Kit 8 Canais

€
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1119/00

Encomende já em:
262568351 ou
www.ennio-security.pt

