DS DX9C, DS DX16C

De Digital Sprite is een hoogwaardige, rendabele,
digitale multiplexrecorder. Het is het ideale platform voor de integratie van digitale systemen door
de combinatie van digitale multiplexing, digitale
opnames, netwerkweergave voor meerdere
gebruikers en een ingebouwde dome-besturing in
een gemakkelijk te gebruiken en te installeren
pakket.

gecodeerd en kunnen door de gebruiker worden
opgevraagd met een druk op de knop of via
krachtige functies zoals GOTO en preview van
gebeurtenissen. Gebeurtenissen kunnen worden
gekopieerd naar draagbare Jaz®-schijven als standaard-JPEG-afbeeldingen om ze weer te geven op
pc. Opties voor digitale tapes zijn ook verkrijgbaar
als u off-line wilt archiveren op lange termijn.

Ontworpen met het oog op dezelfde "look" als dat
van een traditioneel CCTV-systeem, biedt de
Digital
Sprite
automatische
instelfuncties,
vertrouwde toetsen voor multiplexer- en VCR-besturing en een gebruiksvriendelijke interface om de
installatie en de opleiding van installateurs tot een
minimum te beperken.

De ingebouwde netwerkvideotransmissie biedt een
matrix-achtige netwerkweergave voor meerdere
gebruikers en alarmberichten op afstand. Ook is
een naadloze besturing van dome-camera's via een
toetsenbord joystick met of via het netwerk
mogelijk dankzij de ingebouwde protocollen voor
een reeks toonaangevende fabrikanten.

Tot twee interne harde schijven en externe RAIDopslag zorgen voor continue, digitale kwaliteitsopnames. Alle opnames op de harde schijf worden

assortiment

nieuwe afbeelding

Hoogwaardige, digitale multiplexrecorder
voor 9 & 16 camera's

9 cameras
16 cameras
9 camera’s 16 camera’s

k leuren duplex

DS DX9C

optioneel remote toetsenbord
Videoswitcher

ONMIDDELLIJK VERTROUWD MET DIGITALE VIDEO-MULTIPLEXING



SNELLE TOEGANG TOT DIGITALE KWALITEITSOPNAMES





VS16

Gelieve contact op te nemen met de klantendienst in uw regio of te kijken op de
website www.dedicatedmicros.com





DS KBD

Een assortiment harde schijven is ook verkrijgbaar

voordelen


DS DX16C

CODERING VAN ALLE OPNAMES OP HARDE SCHIJVEN,
ZONDER PRESTATIEVERLIES
HANDENVRIJ EN CONTINU DIGITAAL
OPNEMEN, ZELFS TIJDENS HET AFSPELEN
RENDABELE NETWERKWEERGAVE VOOR
MEERDERE GEBRUIKERS
INGEBOUWDE PROTOCOLLEN VOOR
NAADLOZE KOEPELBESTURING
ALARMBERICHTEN VIA E-MAIL

Nieuwe afbeelding
Specificatie

