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Maksymalna liczba obsługiwanych kamer IP 16
szt.
Maksymalna szybkość rejestracji 80 Mbps
Obsługiwane kamery IP HIKVISION, ONVIF (oraz
wybrane modele innych producentów)
Nagrywanie audio z kamer IP Tak
Wydajność sieciowa 40 Mbps
Wyjścia monitorowe 1 szt. (HDMI lub VGA),
maks. rozdzielczość 1920x1080

DS-7616NI-SE jest bardzo tanim rejestratorem
sieciowym marki HIKVISION, wyposażonym w wyjście
monitorowe (HDMI lub VGA) do wyświetlania podglądu i
odtwarzania zarejestrowanego materiału z
podłączonych do niego kamer IP. Dzięki posługiwaniu
się przez rejestrator dodatkowymi (pomocniczymi),
nisko-rozdzielczymi strumieniami video przy
wyświetlaniu obrazów z wielu kamer jednocześnie udało
się znacznie zmniejszyć wymaganą moc obliczeniową
maszyny do wykonywania wydajnej dekompresji video,
co przekłada się bezpośrednio na atrakcyjną cenę tego
sprzętu. DS-7616NI-SE obsługuje wszystkie kamery
HIKVISION oraz wybrane modele innych producentów
(m.in. Arecont Vision, Samsung, Sony). Obsługiwane są
również kamery zgodne ze specyfikacją ONVIF.
DS-7616NI-SE obsługuje 2 dyski twarde oraz posiada
jeden interfejs sieciowy Ethernet (1Gbps). Sumaryczna
prędkość rejestracji strumieni video i audio z kamer IP
wynosi 80Mbps. Wydajność retransmisji strumieni do
podglądu zdanego to 40Mbps.
Rejestrator posiada polskojęzyczne menu ekranowe
obsługiwane myszką USB oraz darmowe
oprogramowanie sieciowe do obsługi przez sieć IP z
komputerów PC z Windows i komputerów Mac
(iVMS-4200) oraz dla Smartfonów z Android i iOS
(iVMS-4500).

Parametry techniczne  
Maksymalna liczba obsługiwanych
kamer IP

16 szt.

Maksymalna szybkość rejestracji 80 Mbps
Obsługiwane kamery IP HIKVISION, ONVIF (oraz wybrane modele innych

producentów)
Nagrywanie audio z kamer IP Tak
Tryby rejestracji Harmonogram, zdarzenia (ruch lub/i alarm), ręczny
Interfejsy Ethernet 1 szt. (100/1000Mbps)
Wydajność sieciowa 40 Mbps
Wyjścia monitorowe 1 szt. (HDMI lub VGA), maks. rozdzielczość

1920x1080
Zdolność do wyświetlania lokalnego 2 kamery 5MP, 4 kamery 2MP, 8 kamer 1MP, 16

kamer 4CIF
Liczba dysków wewnętrznych 2 szt. (SATAII/III)
Maksymalna pojemność
pojedyńczego dysku

3 TB

Obsługiwane protokoły sieciowe HTTP, SMTP, NTP, RTSP
Obsługiwane serwisy DDNS www.hik-online.com (darmowy), DynDNS
Oprogramowanie do obsługi zdalnej Aplikacja kliencka, Internet Explorer, Chrome,

Safari, Opera
Współpraca ze smartfonami i
tabletami

Tak (iVMS-4500)

Liczba jednoczesnych użytkowników
zdalnych

128

Porty USB 2 szt. (myszka, pamięć przenośna)
Interfejs użytkownika w języku
polskim

Tak

Inne Dwukierunkowa transmisja audio (dedykowane
wejście i wyjście RCA liniowe)

Zasilanie 230VAC (zasilacz 230VAC ->, 12VDC zewnętrzny,
w komplecie)

Pobór mocy 10 W (bez dysków)
Temperatura pracy -10..55 °C
Akcesoria w komplecie Myszka USB, zasilacz, pilot IR
Spełniane normy i standardy CE
Wymiary 445x290x45 mm
Waga 2.0 kg

HIKVISION DS-7616NI-SE
Rejestrator sieciowy 80Mbps, 16 kamer, 2 x HDD, HDMI/VGA


