D a Ty c o S e c u r i t y P r o d u c t s

Gravador de vídeo em rede
4 canais

O gravador de vídeo em rede Holis de 4 canais é uma solução de preço acessível ideal para qualquer aplicação de
segurança de pequeno porte. O NVR é rápido de instalar e oferece soluções de segurança efetivas. Além disso, pode
armazenar até 4 TB de dados e transmitir 4 canais de 1080p com visualização em tempo real.

Recursos que fazem a diferença
• Compacto, ideal para qualquer lugar e para qualquer aplicação
• Visualização de até 4 canais em 1080p HD em tempo real
• Máximo de 80 Mbps de largura de banda de entrada
• Compressão de vídeo H.264 para gerenciamento de largura de banda
• Saída de vídeo HDMI/VGA simultânea
• Reprodução sincrônica em tempo real de todos os canais
• Conformidade com ONVIF para simplificar as integrações
• Monitoramento remoto de rede por meio do navegador
• Compatível com plug-and-play, 4 portas PoE
• 3 opções de armazenamento para atender às suas necessidades

www.holisnvr.com

D a Ty c o S e c u r i t y P r o d u c t s

Gravador de vídeo em rede
ESPECIFICAÇÕES

Funções de reprodução

Reproduzir, pausar, parar, voltar, reprodução
rápida, reprodução lenta, próximo arquivo,
arquivo anterior, próxima câmera, câmera
anterior, tela cheia, repetir, modo aleatório,
seleção de backup, zoom digital

Modo de backup

Dispositivo USB, rede

Sistema
Processador principal

Processador quad-core integrado

Sistema operacional

LINUX integrado

Vídeo
Entrada de câmera IP

4 canais

Rede

Tela
Interface

1 HDMI, 1 VGA

Ethernet

1 porta RJ-45 (10/100M)

Resolução

1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024
x 768

Funções de rede

Divisão da tela
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HTTP, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPNP, RTSP, UDP,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtro IP, PPPOE,
DDNS, FTP, pesquisa IP

Acesso máximo de
usuários

128 usuários

Menu na tela

Título da câmera, tempo, perda de vídeo,
bloqueio da câmera, detecção de movimentos,
gravação

Smartphones

iPhone, iPad, Android

Armazenamento

Gravação
H.264

HDD interno

Resolução

1080p, 720p, D1

Interface auxiliar

Taxa de gravação

200/240ips em D1, 100/120ips em 720p,
50/60ips em 1080p

USB

Taxa de bits

48~8192 kbps

Fonte de alimentação

48 V CC/1,5 A

Modo de gravação

Manual, programado (normal, contínuo,
detecção de movimento), parar

Consumo de energia

NVR: 10 W (sem HDD); porta PoE: máx. 15 W
cada

Intervalo de gravação

1 a 120 minutos (padrão: 60 minutos), prégravação: 1 a 30 segundos, pós-gravação: 10 a
300 segundos

Ambiente de
funcionamento

0°C a 55°C (32°F a 131°F)

Dimensões

205 x 205 x 45 mm (8,07 x 8,07 x 1,77”)

Peso

0,45 kg (aprox. 1 libra) (sem HDD)

Número do modelo

Descrição do modelo

HOLNVR04100A

NVR de 4 canais, 4 portas PoE, 1 TB

HOLNVR04200A

NVR de 4 canais, 4 portas PoE, 2 TB

HOLNVR04400A

NVR de 4 canais, 4 portas PoE, 4 TB

Compressão

Detecção de vídeo
Eventos acionadores

Gravação, PTZ, patrulha, notificação com vídeo,
e-mail, FTP, sonorizador, dicas na tela

Detecção de vídeo

Detecção de movimento, perda de vídeo,
câmera em branco

1 porta SATA, até 4 TB
2 portas (1 traseira) USB 2.0

Geral

Reprodução e backup
Sincronização de
reprodução
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Modo de pesquisa

Hora/data, detecção de movimento e pesquisa
exata (com precisão de segundos), Smart
Search
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