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IP KAMERA UBNT UNIFI G3 DOME
4 114 Kč

Cena celkem:

(bez DPH: 3 400 Kč)
4 525 Kč

Běžná cena:

411 Kč

Ušetříte:
Kód zboží:

IPKUBT1005

Part No.:

UVC-G3-Dome

Záruka:

26 měsíce (ů)

Stav:

Nové zboží

Popis
UBNT UniFi Video G3 Dome
Kamera UniFi Video G3 Dome poskytuje kvalitní obraz ve Full HD rozlišení s možností nočního vidění. Ideální pro
zabezpečení kanceláře, obchodu, hotelu nebo vstupní haly. Samozřejmostí je napájení přes PoE.
Kamera nabízí rozlišení 1080p s 30 snímky za vteřinu v denním i nočním režimu. Nahrávání videa je možné jak kontinuálně
tak po detekci pohybu.

Kamera má širokoúhlý objektiv 2.8 mm pro větší záběr monitorované oblasti a integrovaný mikrofon pro záznam
zvuku.

IP kamera UniFi Video G3 je součástí produktové řady Enterprise, kde je největší předností centralizovaná správa všech
zařízení v jediném softwaru. Jedná se o propracovaný kontrolér UniFi Video pro ovládání kamer, který je navíc
kompatibilní s Windows a Linux. Aktuální verzi softwaru UniFi Video stahujte na stránkách Ubiquiti v sekci Downloads.

Ukládat záznam je možné na místní disk po instalaci softwaru UniFi Video nebo na nahrávací server UniFi Video s
integrovaným 2 TB diskem.
Další možností je server UniFi Cloud Key Gen2 Plus s 1 TB diskem v rámci novějšího systému UniFi Protect.
Výhoda serverů je, že spolupracují s aplikacemi pro mobilním zařízení, díky tomu můžete mít Váš kamerový systém
neustále pod dohledem.*
Aplikace UniFi Video pro mobilní zařízení s iOS ke stažení zde.
Aplikace UniFi Video pro mobilní zařízení s Android ke stažení zde.
Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s iOS ke stažení zde.
Aplikace UniFi Protect pro mobilní zařízení s Android ke stažení zde.
Tento model podporuje PoE pasivní napájení 24V a aktivní PoE napájení dle normy 802.3af.
PoE adaptér 24V/0,5A je součástí balení.
*Samostatnou kameru bez nahrávacího serveru nelze konﬁgurovat ani spravovat v mobilních aplikacích. Na samostatné
kamery lze přistupovat i přes webové rozhraní na IP adrese zařízení.
ZÁKLADNÍ SPECIFIKACE
Snímací čip: 1/3" CMOS
Den/Noc: ano
Integrovaný IR přísvit: ano

Maximální rozlišení: 1920 x 1080 px
Rozhraní: 10/100 Mbps Ethernet
Slot paměťových karet: ne
Napájení: pasivní PoE 24 V nebo PoE 802.3af

