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Kod: DS-KH6320-WTE2(Europe BV) Parametry techniczne  
Kompatybilność: Instalacja domofonowa - HIKVISION 2-wire
Ekran: 7 " - pojemnościowy ekran dotykowy
Rozdzielczość: 1024 x 600 
Pamięć wewnętrzna: 128 MB (wbudowana)
Sterowanie: pojemnościowy ekran dotykowy
Domyślne hasło administratora: 888999 
Domyślne hasło zabezpieczania
strefy:

123456 

Wejścia alarmowe: 8 
Wyjścia alarmowe: 2 
Zasilanie: 24 V DC - HIKVISION 2-wire
Pobór mocy: ≤ 6 W
Kolor: Czarny + Srebrny
Temperatura pracy: -10..50°C
Waga: 0,33 kg
Wymiary: 200  x 140  x 25 mm
Obsługiwane języki: polski, angielski, bułgarski, chorwacki, czeski,

francuski, grecki, hiszpański, holenderski,
niemiecki, portugalski, rumuński, serbski,
węgierski, włoski

Panel DS-KH6320-WTE2 został zaprojektowany z myślą o stworzeniu prostego i efektywnego systemu komunikacji lokalnej. Może
również pełnić funkcję uproszczonej centrali alarmowej, lub modułu powiadamiania przez obsługę 8 wejść alarmowych. Urządzenie jest
w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200. Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect
dla urządzeń mobilnych. Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP.

Moduł Wi-Fi - IEEE 802.11 b/g/n,●

Wbudowany mikrofon,●

Wbudowane głośniki,●

Komunikacja dwukierunkowa,●

Płynna regulacja parametrów monitora: jasności obrazu, głośności dzwonka i rozmowy,●

Automatyczne wykonywanie i zapisywanie zdjęć w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka,●

Współpraca z kamerami IP Hikvision,●

Możliwość bezpośredniej komunikacji między dwoma lub więcej panelami,●

Rejestracja krótkiej wiadomości głosowej w przypadku braku odpowiedzi na przycisk dzwonka●

Obsługa przechwytywania zdjęcia podczas połączeń wideo●

Obsługa kart microSD max. 32 GB (brak w zestawie)●

Urządzenie jest w pełni konfigurowalne za pomocą oprogramowania iVMS4200.●

Ponadto urządzenie ma możliwość współpracy z aplikacją Hik-Connect dla urządzeń mobilnych●

Urządzenie działa w oparciu o protokoły TCP/IP, SIP, RTSP●

 

HIKVISION DS-KH6320-WTE2/EU 

Panel wewnętrzny z monitorem dotykowym 7"


