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Câmera IP Full HD Cubo 

Câmera de Vigilância 24 x 7

Conectividade sem fio N

2 Megapixel - Resolução Full HD

Vigilância 24 horas confiável

Alta qualidade feeds de vídeo

Características:

A DCS-2230 inclui wireless 802.11n para uma rápida
e fácil integração em seu ambiente de rede existente. A 
tecnologia Wireless N permite fluxo de alta qualidade de vídeo 
para locais remotos e dispositivos móveis. Um recurso chamado 
Site Survey também permite que você visualize e conecte a redes 
sem fio próximas com facilidade. A DCS-2210/2230 também 
inclui uma porta Ethernet padrão para conexões com redes 
cabeadas tradicionais.

A Câmera IP Full HD Cubo DCS-2210/2230 é uma solução de 
vigilância versátil perfeita para monitorar ambientes com pouca 
luz em sua casa ou pequeno escritório. Ela combina sensor de alta 
resolução de 2 Megapixels com um IR LED embutido para ajudar 
você a manter o monitoramento sobre as áreas em completa 
escuridão. A DCS-2210/2230 também inclui um filtro de corte IR 
embutido, tornando-a adequada para o dia e noite. Além disso, a 
DCS-2210/2230 é um sistema completo com CPU embutida e um 
servidor web que transmite imagens de vídeo em alta qualidade 
para segurança e vigilância. A DCS-2210 inclui suporte para 
Power over Ethernet (PoE), assim a câmera pode ser colocada 
nas áreas onde não houver nenhuma saída de energia nas 
proximidades. A característica wireless 802.11n da DCS-2230 
permite que a câmera seja colocada em qualquer lugar dentro do 
alcance da sua rede wireless. A DCS-2210/2230 também 
oferece instalação simples, uma interface web intuitiva, 
monitoramento remoto e  funcionalidades de detecção de 
movimento para uma solução de segurança completa e de baixo 
custo.

ePTZ Para Pesquisar Regiões de Interesse

Fácil de configurar e operar

Esta câmera de rede suporta o Universal Plug-n-Play, que permite 
que computadores com Windows XP/Vista/7 reconheçam 
automaticamente a câmera e adicione-a à rede. Inscreva-se com 
um dos serviços gratuitos de Dynamic DNS disponíveis na web 
para atribuir um nome de domínio para a câmera (por exemplo, 
mycamera.dlinkddns.com), e acessar remotamente a câmera 
sem ter que lembrar o seu endereço IP. Você também pode 
visualizar até 32 câmeras a partir de uma central de localização, 
utilizando o software D-ViewCam. D-ViewCam tem um conjunto 
robusto de recursos, incluindo envio de alertas automatizado por 
email que podem informar imediatamente a administradores 
sobre atividades suspeitas ou incomuns.

O recurso ePTZ permite aos usuários selecionar uma região alvo 
para melhor visualização, basta clicar no vídeo exibido dentro do 
seu navegador. 
ePTZ faz uso da resolução megapixel da câmera para observar 
uma grande área sem esforço. Uma vez que o ePTZ não requer 
partes móveis, não há necessidade de se preocupar com falhas 
mecânicas.

Imagens em alta resolução Full HD 1080p 
para garantir que você capture os detalhes 
que você necessita

LED iluminadores infravermelhos oferecem 
uma clara imagem durante a noite para 24 
horas de vigilância confiável

Tempo real de compressão de vídeo usando 
os codecs H.264, MPEG-4 e MJPEG

n Sensor 1/2.7 "2 Megapixel CMOS 
progressivo
n CompressãoTempo real H.264, MPEG-4, 
e Motion JPEG 
n Resolução Full HD de até 1920 x 1080
n Lente fixa 4,37 mm F2.0
n Filtro de corte IR embutido removível 
para vigilância dia / noite
n IR LED embutido para ambientes sem luz 
com iluminação mínima de 0 lux
n Sensor PIR (infravermelho passivo) 
embutido para detecção de movimento
n Suporte multi-stream simultâneo
n ePTZ
n Suporta listas de acesso múltiplo
n Característica máscara de Privacidade
n Slot para cartão Micro SD
n Suporte de áudio bidirecional
n 1 entrada digital / 1 saída digital
n PoE (DCS-2210 apenas)
n IEEE 802.11n (DCS-2230 apenas)
n WPS (DCS-2230 apenas)
n WEP / WPA / WPA2 de segurança 
wireless (DCS-2230 apenas)
n 3 GPP vigilância móvel
n Cliente Samba embutido para NAS
n Compatível com ONVIF 

DCS-2210/2230
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Câmera IP Full HD Cubo 

DCS-2210/2230

16:9 - 1920 x 1080 (até 15 fps) 1280 x 720, 800 x 450, 640 x 360, 480 x 270, 320 x 176, 176 x 144 a 30 fps 
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DCS-2210/2230

Câmera IP Full HD Cubo 

Dimensões
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