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VIDEÓ MEGFIGYELŐ 
MEGOLDÁSOK 
KÖZEPES MÉRETŰ ÜZLETEK ÉS 
OUTLETEK SZÁMÁRA 

KISKERESKEDELEM

VIDEÓ MEGFIGYELŐ 
MEGOLDÁSOK
KÖZEPES MÉRETŰ ÜZLETEK 
ÉS OUTLETEK SZÁMÁRA 

360°-os vezérlés éjjel-nappal: mivel a Speed dome kamerák új 
generációja infravörös világítótesteket használ, így az sötétben 
is éles képeket készít, ezért ideális eszköz a nagy szabadterek 
megfigyeléséhez. Jellemző rá többek között az erős, 
vandálbiztos burkolat, a követő- és a Smart IR funkció, mely 
közepes és nagy hatótávolságú infravörös világítótestekkel akár 
150 méter távolságra is éles és értékelhető képet készít. Ez a 
kamera tökéletesen működik a legszélsőségesebb körülmények 
között is.  

360°-OS MOTORIZÁLT KAMERÁK:  
AZ IDEÁLIS MEGOLDÁS SZABADTÉREN, PARKOLÓBAN, 
RAKODÓ HELYEN, VAGY AKÁR A RAKTÁRBAN

MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

A Hikvision NVR lehetővé teszi különböző helyszínek anyagainak 
rögzítését különböző eszközökön (belső és külső meghajtókon, 
online módon), és a rögzített anyagok távoli elérését. A rendszer 
kettős rögzítésre képes az eszközön, így a videomegfigyelés 
megszakítás nélkül folytatható akkor is, ha a rendszerhez 
hatóságok kívánnak hozzáférni.

HÁLÓZATI VIDEOFELVEVŐK: BIZTONSÁGOS HELY KÉPEK 
TÁROLÁSÁRA ÉS MEGTEKINTÉSÉRE

www.hikvision.comKISKERESKEDELEM

A pénztártól az eladótérig, a bolt bejáratától a parkolóig és a rakodó helyekig, a Hikvision 
videomegfigyelő rendszerei éles, részletes képeket biztosítanak a fényviszonyoktól függetlenül; 
a korszerű rögzítési technológiának köszönhetően pontosan megfigyelnek minden gyors és 
váratlan eseményt, pl. a pénztári tranzakciót vagy éppen az esetleges bűncselekményeket. A 
Hikvision nagy felbontású rendszerei nagy visszatartó erővel hatnak a tolvajokra, rablókra és 
a vandálokra, mert értékelhető filmfelvételeket biztosítanak a jogi eljárásokhoz, így rendkívül 
hatékony eszköz a bűnösök bíróság elé állítása esetén. 

Mobil kliensszoftver
iVMS-4500

A Hikvision videomegfigyelő megoldásai jelentik a tökéletes választ az Ön biztonsági 
igényeire. Hikvision amiben megbízhat. További információért forduljon a Hikvision eszközök 
hivatalos telepítőjéhez. Szakembereink örömmel adják meg a szükséges információt.

Forgalmazó:

Hikvision Europe
Dirk Storklaan 3
2132 PX Hoofddorp
The Netherlands
T +31 23 5542770
info.eu@hikvision.com



JELLEMZŐK

Javasolt eszközökMEGAPIXELES KAMERÁK: NAGY FELBONTÁSÚ RENDKÍVÜL 
ÉLES ÉS KIVÉTELES MINŐSÉGŰ KÉPEK ÉRDEKÉBEN

KOMPAKT MEGAPIXEL VIDEÓ KAMERÁK:  
TÖKÉLETES VÁLASZTÁS AZ ÜZLETEN BELÜL 

A Full HD Megapixel kompakt kamerák tökéletes megoldást 
jelentenek az eladóterek és a pénztárak megfigyeléséhez. Míg a 
nagy felbontásnak és a WDR-technológiának köszönhetően a Full 
HD Megapixel kamerák kiváló képminőséget biztosítanak, addig a 
kompakt méretük és kialakításuk diszkrét megjelenést kölcsönöz.

A videófelvétel értékelhetetlen lesz, ha azt nem megfelelő 
eszközökkel készítik. Nélkülözhetetlen a legkorszerűbb 
technológia és a kiváló minőségű, speciális berendezés, hogy 
olykor kritikus fényviszonyok mellett is jól kivehető legyen egy 
személy arca vagy a gyanús viselkedés. A Hikvision Megapixel 
kamerái - különösen a 360°-os pásztázású új Fisheye 
kamerái - HD és Full HD (1920x1080 pixel) képeket készítenek 
rendkívüli élességben és képkockaszámmal, a bolton belüli 
mozgások és gyanús viselkedés lekövetésére. A korszerű WDR-
technológiával felszerelt kamerák rossz háttérvilágítás mellett 
is -amit a hagyományos kamerák már nem tudnak kezelni- 
kiváló minőségű, magas kontrasztarányú és színhű képeket 
biztosítanak, amelyek lehetővé teszik tárgyak vagy személyek 
tökéletes beazonosíthatóságát.

Szupermarketek, diszkontáruházak, elektronikai, ruházati 
és sportboltok és bútoráruházak számára ajánlott. Ezekben 
az üzletekben fontos mind a személyzet, mind az ügyfelek 
biztonságának és védelmének garantálása, a vásárlók, a tranzakciók 
és a rendellenes viselkedés megfigyelése. Az alapmegoldás 
megapixeles kamerából áll, amely még a legcsekélyebb megvilágítás 
mellett is értékelhető felvételt biztosít.

Mindenfajta rendellenes viselkedés (lopás, csalás és rablás) 
megelőzése és felderítése, valamint a pénztári tranzakciók 
megfigyelése alapvető a pénztári területek védelme 
szempontjából. Az alapmegoldásban szerepel Full HD kamera 
WDR funkcióval - a tökéletes képminőség még erős háttérfény 
esetén is-, és redundáns rögzítők - valós idejű helyi és/vagy 
távoli megtekintési lehetőséggel-, valamint összeköttetés a 
vezérlőhelyiséggel vagy egy biztonsági céggel. Könnyen illeszt- 
hető meglévő lopásgátló-, riasztó- vagy beléptető rendszerhez.

A raktári/logisztikai terület, a rakodó terek, valamint az ügyfelek 
számára fenntartott parkolóhely mindig a biztoság kritikus pontjai. 
Alapmegoldásban ezeket a zónákat fix, 360°-os Full HD infravörös 
kamerával javasolt védeni. Ezek időjárásállóak, vandálbiztosak, és 
átfogó megfigyelést tesznek lehetővé a külső területeken, minden 
világítási körülmény között.

Közvetlen a kapcsolat, a bolton kívüli terület megfigyelése 
és a vandalizmustól való elrettentés között. A megoldás 
Full HD videokamera 30 méteres hatótávolságú infravörös 
világítótesttel, vízálló kivitelben és riasztási funkcióval. Igy 
minden ellenőrzés alatt tartható legyen éjjel vagy nappal.

Minden élő és rögzített felvétel csak egy érintésnyire van, bárhol is legyen, az ingyenes iVMS-
4500 szoftverrel. Elérhető okostelefonon és táblagépen, Android és iOS operációsrendszeren.  

Az eladótér belső, és a kirakatok külső széles látószögű 
megfigyelése tökéletes segítség a kereskedelmi csapat 
munkájának elvégzéséhez. Az üzlet valós idejű panoráma 
képének megjelenítése lehetővé teszi a boltvezető számára, 

hogy azonnali beavatkozással támogathassa a kereskedő 
munkáját, ezáltal növelve az értékesítési tevékenység 
hatékonyságát, akár távoli hozzáférés esetén is.

FUNKCIONÁLIS MEGOLDÁS  
MINDEN TERÜLETEN. 
BELTÉR: AZ ELADÓTÉR 

BELTÉR: PÉNZTÁR BIZTONSÁGA

KÜLTÉR: A PARKOLÓ ÉS A RAKTÁR BIZTONSÁGA

KÜLTÉR: A BEJÁRAT ÉS A KIRAKAT BIZTONSÁGA

OKOSTELEFONNAL ÉS TÁBLAGÉPPEL 
CSAK EGY ÉRINTÉS 

NAGY FELBONTÁSÚ KÉPEK:  
HATÉKONY ESZKÖZ AZ ÉRTÉKESÍTÉS TÁMOGATÁSÁHOZ

MŰSZAKI MEGOLDÁSOK MŰSZAKI MEGOLDÁSOK

Hagyományos 
kamera WDR

Az előbb ismertetett megoldások csak példák, egyedi ügyfél igények esetén módosíthatóak!  
További információért forduljon hozzánk a következő címen: info.eu@hikvision.com

Rögzítő:

NVR  
DS-7716NI-I4

16 csatorna – Redundáns rögzítés – Hálózati meghajtó (NAS) – Tárolás akár 4 
HDD-n (egyenként 6 TB, nem tartozék) – HDMI/VGA Full HD minőségben – Dual OS 
kivitel

NVR  
DS-7732NI-I4

32 csatorna – Redundás rögzítés – Hálózati meghajtó (NAS) – Tárolás akár 4 
HDD-n (egyenként 6 TB, nem tartozék) – HDMI/VGA Full HD minőségben – Dual OS 
kivitel

Kamera a pénztárhoz:  

Kompakt Mini dome 
DS-2CD2542FWD-I

4 MP vagy Full HD – 20 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,01 lux – Beltéri/Kültéri – 
Smart IR – Vandálbiztos – 3D-DNR – WDR 120 dB – Kompakt – Egyszerű telepítés 

Kompakt Mini dome 
DS-2CD2742FWD-IZS

4 MP vagy Full HD – 20 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,07 lux – Beltéri/Kültéri – 
Smart IR – Vandálbiztos – 3D-DNR – WDR 120 dB – Motorizált Varifokális 2,8-12 
mm lencse – Egyszerű telepítés

Kamera az eladótérbe:

Kompakt Mini dome 
DS-2CD2E20F-W

2 MP Full HD – Valós idejű 25 fps – 0,01 lux – Beltéri, mennyezetre szerelt – 
3D-DNR – WDR – WiFi – Többféle színben – Kompakt – Egyszerű telepítés

Fisheye 
DS-2CD6362F-IVS

6 MP – 12 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,05 lux – 360°-os rögzítés – Beltéri/
Kültéri – Smart IR – Vandálbiztos – 3D-DNR – WDR – Kompakt – Egyszerű telepítés

Kompakt Mini dome 
DS-2CD2722FWD-IZS

2 MP vagy Full HD – Valós idejű 25 fps – 0,01 lux – Beltéri/Kültéri – Smart IR – 
Vandálbiztos – 3D-DNR – WDR 120 dB – Motorizált Varifokális 2,8-12 mm lencse 
– Egyszerű telepítés

Kültéri kamera a 
bejárathoz:

Bullet kompakt 
DS-2CD2642FWD-IZS

4 MP vagy Full HD – 20 fps vagy valós idejű 25 fps – 0,01 lux – Kültéri – Smart IR – 
3D-DNR – WDR – Motorizált Varifokális 2,8-12 mm lencse – Egyszerű telepítés

Kültéri kamera pl. 
parkolóba, raktárhoz:

Mini dome 
DS-2CD4526FWD-IZ

2 MP Full HD – Valós idejű, max. 25 fps – 0,0002 lux – Darkfighter Éjszaka+Nappali, 
IR szűrővel – Kültéri – Varifokális (motorizált) – Vandálbiztos – Smart IR – 3D-DNR 
–  Tompított fényszóró kiegyenlítés – Rendszámtábla-felismerés

Speed dome IR 
DS-2DF8236-AEL

2 MP Full HD – Valós idejű 25 fps – 0,0002 lux – Darkfighter Éjszaka+Nappali, 
IR-szűrővel – Kültéri IP66 – 36x optikai zoom – Smart IR akár 200 m-ig – 3D-DNR – 
WDR 120 dB – Smart Tracking – Vandálbiztos IK10


