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Сенсор CMOS  

GPS Вбудований GPS (опціонально)  

Чіпсет Ambarella H22 

Розподільна 

здатність 

2560x1440 (30 FPS), 

2304x1296 (30FPS), 1920x1080 

(30 FPS),   1280x720 (30 FPS),  

848x480 (30 FPS) 

Формат відео H.264 / H.265 .MP4 

Формат аудіо WAV 

Ідентифікатори 5-символьний ID пристрою та 

6-символьний ID користувача 

Фото 40 / 30 / 25 / 20 / 5 мегапікселів 

Формат фото JPEG 

Час безперервного 

запису 

480 хвилин (Батарея повністю 

заряджена,  IR-підсвічування 

вимкнено, 1280x720@30fps) 

Пам’ять 32 Gb  /  64 Gb  / 128 Gb 

Сигнал при 

початку запису 

Так 

Інфрачервоне 

підсвічування 

6 ІЧ світлодіоди,  дальність до 

10 метрів 

Увімкнення ІЧ 

підсвічування 

Автоматичний / ручний режим 

WIFI Опціонально 

Заряджання Через USB порт або через 

індивідуальну станцію 

Відео / фото 

перегляд 

На дисплеї або ПК 

Передача даних USB 2.0 

Екран 2 дюйм кольоровий дисплей 

Кут огляду 140 градусів 

Тест на падіння 1,8 метрів 

Захист від вологи IP66 

Кріплення Металічна кліпса з можливістю 

обертання на 360 градусів 

Акумулятор З’ємний літієвий акумулятор 

2500 mAh (2 шт. в комплекті) 
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Час заряджання < 240  хвилин 

Статус заряду 

акумулятора 

Зображено на дисплеї 

Попередження 

низького заряду 

Звукове / візуальне 

Пароль Пароль адміністратора для 

унеможливлення видалення 

запису  

Передзапис/ 

післязапис 

5~30 сек 

Розміри 80мм * 58мм * 31мм 

Вага 170 г 

Робоча 

температура 

-30 ~ +55 С 
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Додаткові 

аксесуари 

(опціонально) 

Автомобільний зарядний 

пристрій,  

Автомобільне кріплення,  

Станція заряджання та 

копіювання даних  на 8 або 10 

одночасних підключень,  

Станція заряджання та 

копіювання даних на 20 

одночасних підключень із 

дисплеєм та пристроями 

зберігання даних (2Тб / 4Тб / 

6Тб або 8Тб) 
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Система управління 

електронними 

доказами 

(опціонально) 

- налаштування через термінал 

підключених відеореєстраторів; 

- автоматичне копіювання 

інформації з відеореєстраторів, 

автоматичне стиснення даних, 

сортування за форматом, часом і 

інформацією про користувача; 

- автоматична генерація звітів; 

- можливість налаштовувати 

тривалість зберігання файлів; 

- можливість здійснювати 

налаштування 

відеореєстраторів(зміна 

роздільної здатності  відео/фото 

записів), налаштування 

ідентифікаторів пристроїв; 

- управління зберіганням даних і 

створення резервних копій архіву. 
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