
لیست قیمت

Atron Security Camera محصوالت آترون با گارانتی آترون سرویس

www.doorbin98.com

1399/10/29

جا�یی که امنیت به کمک زندگی میاد

کاهنده نویز دیجیتالی سه بعدی 	
قابلیت پوشش حریم خصوصی 	
قابلیت تشخیص حرکت 	
	 DWDR قابلیت
	 True Day & Night قابلیت
	 DVR منوی قابل کنترل از

	 Full HD 1080P وضوح تصویر
لنز فیکس 3.6 میلیمتری 	
	 GC2053 سنسور تصویر
	 Fullhan 8536 پردازشگر
بدنه تمام فلزی 	
	 IP-66 دارای استاندارد
دید در شب با برد 25 متر 	

530,000

A
HC

-C
622036

A
HC

-C
622028

A
HC

-C
4222

کاهنده نویز دیجیتالی سه بعدی 	
قابلیت پوشش حریم خصوصی 	
قابلیت تشخیص حرکت 	
	 DWDR قابلیت
	 True Day & Night قابلیت
	 DVR منوی قابل کنترل از

	 Full HD 1080P وضوح تصویر
لنز فیکس 2.8 میلیمتری 	
	 GC2053 سنسور تصویر
	 Fullhan 8536 پردازشگر
بدنه تمام فلزی 	
	 IP-66 دارای استاندارد
دید در شب با برد 25 متر 	

540,000

540,000

کاهنده نویز دیجیتالی سه بعدی 	
قابلیت پوشش حریم خصوصی 	
قابلیت تشخیص حرکت 	
	 DWDR قابلیت
	 True Day & Night قابلیت
	 DVR منوی قابل کنترل از

	 Full HD 1080P وضوح تصویر
لنز فیکس 3.6 میلیمتری 	
	 GC2053 سنسور تصویر
	 Fullhan 8536 پردازشگر
بدنه تمام فلزی 	
	 IP-66 دارای استاندارد
دید در شب با برد 25 متر 	

قیمت مصرف کنندهمشخصات فنیتصویر کاالمدل کاال
2 MEGA PIXEL TURBO HD FIXED DOME CAMERA لیست قیمت محصوالت TURBO HD آترون
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جا�یی که امنیت به کمک زندگی میاد

940,000

860,000

قابلیت تشخیص حرکت 	
	 DWDR قابلیت
	 True Day & Night قابلیت
	 DVR منوی قابل کنترل از

	 Full HD 1080P وضوح تصویر
لنز فیکس 3.6 میلیمتری 	
سنسور تصویر سونی 	
	 Fullhan 8536 پردازشگر
بدنه تمام فلزی 	
	 IP-66 دارای استاندارد
دید در شب با برد 40 متر 	
کاهنده نویز دیجیتالی سه بعدی 	
قابلیت پوشش حریم خصوصی 	

قابلیت تشخیص حرکت 	
	 DWDR قابلیت
	 True Day & Night قابلیت
	 DVR منوی قابل کنترل از

	 Full HD 1080P وضوح تصویر
لنز فیکس 3.6 میلیمتری 	
	 GC2053 سنسور تصویر
	 Fullhan 8536 پردازشگر
بدنه تمام فلزی 	
	 IP-66 دارای استاندارد
دید در شب با برد 60 متر 	
کاهنده نویز دیجیتالی سه بعدی 	
قابلیت پوشش حریم خصوصی 	
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قیمت مصرف کنندهمشخصات فنیتصویر کاالمدل کاال
2 MEGA PIXEL TURBO HD FIXED DOME CAMERA لیست قیمت محصوالت TURBO HD آترون
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پشتیبانی از 2 هارد 6 ترابایت 	
	 Xmeye نرم افزار
	 VGA, HDMI خروجی تصویر
	 P2P  انتقال تصویر از طریق 

پشتیبانی از 1 هارد 6 ترابایت 	
	 Xmeye نرم افزار
	 VGA, HDMI خروجی تصویر
	 P2P  انتقال تصویر از طریق 

	 DVR & NVR هیبرید
	 Hisilicon چیپست
ورودی تصویر 16 کانال 	
ورودی صدا 6 کانال 	
قابلیت نصب دوربین تحت شبکه 	
پشتیبانی دوربین تا 2 مگاپیکسل 	
	 H265 فرمت فشرده سازی

	 DVR & NVR هیبرید
	 Hisilicon چیپست
ورودی تصویر 8 کانال 	
ورودی صدا 4 کانال 	
قابلیت نصب دوربین تحت شبکه 	
پشتیبانی دوربین تا 2 مگاپیکسل 	
	 H265 فرمت فشرده سازی

3,650,000

1,780,000

1,590,000

پشتیبانی از 1 هارد 6 ترابایت 	
	 Xmeye نرم افزار
	 VGA, HDMI خروجی تصویر
	 P2P  انتقال تصویر از طریق 

	 DVR & NVR هیبرید
	 Hisilicon چیپست
ورودی تصویر 4 کانال 	
ورودی صدا 4 کانال 	
نصب 16 دوربین تحت شبکه 	
پشتیبانی دوربین تا 5 مگاپیکسل 	
	 H265 فرمت فشرده سازی
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A
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قیمت مصرف کنندهمشخصات فنیتصویر کاالمدل کاال
HIBRID DIGITAL VIDEO RECORDERلیست قیمت محصوالت TURBO HD آترون
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فیش BNC پرسی درجه یک  	
وزن 10 گرم 	
ابعاد 50*15*15 میلی متر 	
رنگ استیل 	
	 ITE برند
نوع فیش پرسی 	
کیفیت درجه یک 	

فیش BNC پیچی درجه یک  	
وزن 10 گرم 	
ابعاد 50*15*15 میلی متر 	
رنگ استیل 	
	 ITE برند
نوع فیش پیچی 	
کیفیت درجه یک 	

4,500

5,000

ITE-SP-01
ITE-SP-03

60,000

جریان دهی به اندازه ذکر شده 	
عدم نویز پذیری 	
عمر طوالنی 	
ویژگی ظاهری استاندارد 	
برد مدار چاپی مرغوب 	
کابل های تمام مس 	

آداپتور درجه یک اسمات گارد 	
۱۲ ولت ۲ آمپر 	
وزن 20 گرم 	
ابعاد  6*5*2 سانتی متر 	
12 ماهه ایمن تصویر امرتات  	
ولتاژ ورودی 220 ولت 	

IT
E-1202

Accessories Productلیست تجهیزات جانبی

قیمت مصرف کنندهمشخصات فنیتصویر کاالمدل کاال
Power Supply & BNC Connector Products BNC لیست قیمت محصوالت آداپتور و فیش
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جا�یی که امنیت به کمک زندگی میاد

Videopark Security Camera محصوالت ویدئوپارک با گارانتی ایمن تصویر امرتات

دستگاه ضبط تصاویر 4 کانال ویدئوپارک

1,450,000

V
P-HD0400-T-M

4 کانال ورودی جهت اتصال دوربین مداربسته 	
	 XVR نوع دستگاه
	 Videopark برند ویدئوپارک
قابلیت نصب دوربین های IP به تعداد کانال  	
پشتیبانی از 1 هارد SATA با ظرفیت نامحدود 	
رزولوشن تصویر 4 مگاپیکسل 	
	 FACE DETECTION تکنولوژی
	 VGA و HDMI درگاه های
	 P2P انتقال تصویر
قابلیت زمان بندی ضبط 	
	 H265 فرمت فشرده سازی

قیمت مصرف کنندهمشخصات فنیتصویر کاالمدل کاال
XVR 4MP 4CH Recorder Videopark Videopark لیست قیمت محصوالت ویدئوپارک
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