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De 4 – 64 kanaals Professional LDVR Server

De specifieke en unieke eigenschappen van de recorder:

• Uitstekende beeldkwaliteit in zowel de live situatie als wel in de terugkijk situatie.
• De camerabeelden worden live (25 beelden per seconde) opgenomen.
• Mogelijkheid om de belangrijkste camera’s op te nemen in D1 resolutie. 
• H.264 hardware compressie ondersteuning, deze compressie is 30% krachtiger dan een MPEG-4 Algoritme en kost slechts 45MB/h 
             per kanaal.
• Individuele recorder uitbreidbaar tot 64 camera’s met 25 beelden (PAL) per seconde en gesynchroniseerde audio input.
• Zeer eenvoudige bediening door de gebruiksvriendelijke handleiding.
• Gebruikt harddisken waardoor opnamen lang bewaard kunnen blijven.
• Geeft een alarm signaal voor opname (Alarm Before Recording) en verstuurt automatisch een alarmmelding.
• Matrix TV-out functie.
• Digitale Plattegrond functie.
• Tweerichting remote call & talk functie.
• Gesynchroniseerde video + audio.
• DVD beeld kwaliteit, ondersteunt multi-zone bewegingsdetectie en geeft de mogelijkheid tot privacy afscherming.
• Video lost alarmmelding.
• Positionering OSD & Logo.
• Heeft een multi-level gebruikersbeheer.
• Ondersteunt PTZ camera’s.
• Input and output alarm en triggering.
• Monitoring en controle functie.
• Behalve voor de 4 kanaal recorder, ondersteunen de 8 en 16 kanaal recorder “dual stream”. Dit is een hoge bandbreedte voor het 
             maken van harddiskopnamen en optioneel een lagere bandbreedte bij beeldinzage via Internet.
• Realtime remote monitoring and terugkijk mogelijkheid via het internet, m.b.v. Windows Internet Explorer of Livecenter.
• Mogelijkheid tot het veranderen van instellingen.
• De recorder is op afstand bedienbaar. Vanuit huis, zaak, vakantieadres of elders kan ingelogd worden en contact worden gemaakt 
             met de recorder. Beelden kunnen live bekeken worden.

en unieke eigenschappen va

WAAROM DE LDVR RECORDER VOOR U DE JUISTE KEUZE IS

De LDVR-recorder is een recorder die zich t.o.v. zijn concurrenten onderscheid door zijn uitstekende prijs - kwaliteit verhouding. De meest 
gebruikte cctv-camera is nog steeds de analoge camera, het unieke van de LDVR-recorder is dat de recorder vanaf 4 tot 64 camera’s alle 
beelden live opneemt en in een zeer hoge resolutie. Zien is geloven!!
Tevens is de LDVR-recorder met de nieuwste 9.xx software Hybride, d.w.z. de recorder is alreeds geschikt voor de nieuwste generatie 
IP-camera’s. U kunt dus uw oude analogecamerasysteem combineren met uw nieuwe IP-camerasysteem.


