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M901SH to monitor z  7” kolorowym ekranem panoramicznym LCD o rozdzielczości HD 1280×720

Obsługuje 2 wejścia oraz 2 dodatkowe kamery CCTV analogowe CVBS lub cyfrowe w standardzie AHD

Korekcja obrazu jest dostępna osobno dla każdej z  kamer. Monitor posiada funkcję

pamięci zdjęć lub filmów z wizyt gości. Użytkownik może określić czy po naciśnięciu przycisku wybierania

monitor zrobi zdjęcie czy nagra krótki klip. Całość zapisywana jest na karcie micro SD

Dostępna jest funkcja detekcji ruchu realizowana bezpośrednio z kamery w stacji bramowej lub kamery

CCTV. Po uruchomieniu tej funkcji monitor będzie automatycznie zapisywał zdjęcia, filmy lub uruchomi 

wewnętrzny alarm  za każdym razem kiedy wykryje ruch przed kamerą. 

Monitor został wyposażony w funkcję fotoramki cyfrowej umożliwiając odtwarzanie na ekranie 

swoich ulubionych zdjęć.

12 melodii dzwonka / możliwe ustawienie osobnego 

dzwonka dla każdego wejścia.

Interkom adresowany – połączenie z wybranym monitorem

Funkcja ramki cyfrowej

Odtwarzacz muzyki i filmów

Okablowanie : 4 + 2 do rygla + 2 do bramy

Zasilanie: 14,5V DC. Zasilacz na listwę DIN w komplecie

Wymiary: 245x165x20mm

Materiał: 

Aluminium szczotkowane / szkło / tworzywo sztuczne

Możliwość rozbudowy o 3 dodatkowe monitory 

wyłącznie z tej samej serii ( 901/903/904 )

Monitor głośnomówiący

Ekran kolorowy 7” panoramiczny LCD HD 1280×720

Menu ekranowe w 10 językach. ( Polski, Angielski, Ukraiński, 

Rosyjski, Francuski, Czeski, Słowacki, Hiszpański, Japoński, Chiński )

Dotykowy, podświetlany panel sterowania ( światło białe)

Podgląd z możliwością rozpoczęcia rozmowy i otwarcia 

furtki bez wywołania z zewnątrz.

Obsługa 2 stacji bramowych i 2 kamer CCTV 
( obsługa trybu CVBS i AHD do wyboru w menu )

Detekcja ruchu realizowana bezpośrednio z kamer

Sterowanie elektrozaczepem i bramą automatyczną.

Funkcja zapisu zdjęć / filmów  
(karta micro SD do 16GB nie jest w zestawie)

Regulacja parametrów obrazu dla każdej z kamer 

Możliwość ustawienia 3 trybów głośności w ciągu dnia

Płynnie regulowany czas otwarcia rygla 1-99sek


