
US-AHR6016 24 kanal, 3Mp Destekli, AHD-TVI-CVI-IP DVR

2Mp’lik çok yüksek çözünürlükte 
kayıt gerektiren ve hem 
AHD hem de IP kameraların 
kullanıldığı özel uygulamalarda 
yıllar boyu güvenle kullanılır.

Avantajları
• 2Mp (1920x1080p) kayıt 
çözünürlüğü ile diğer DVR’lardan 
çok daha net görüntü kalitesi 
sağlar.
• 8 adet Ip Kamera bağlanılarak 
kanal sayısı 24’ye çıkartılabilir.
• 8Tb’a kadar HDD’i destekler.
• P2P özelliği ile modem 
ayarı olmaksızın cep telefonu 
üzerinden bağlanılabilir.
• CMS yazılımı tek ekranda 128 
kamera izlenebilir, menülerine ve 
kayıtlara ulaşılabilir.
• Olay anında Dropbox’a resim 
çekerek gönderebilir.
• Anlık Playback özelliği ile 
diğer kanalların görüntüleri 
durdurulmadan istenilen kanal, 5 
dakikaya kadar geri alınabilir.
• Avi/H.264/MP4 formatında 
yedek alınabilir.

Özel projeler için geliştirilmiş, 
2Mp (1920 x 1080p) çözünürlüklü 
AHD kameraları destekleyen çok 
yüksek kaliteli, profesyonel DVR 
kayıt cihazıdır.
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 : 16  Kanal
 : HDMI, VGA
 : AHD/ IP / 960H
 : H.264
 : Gömülü Linux
 : Dokunmatik
 : 4  kanal / 1 kanal
 :  AHD: 2Mp@15fps 
1Mp@25fps
IP: 2Mp@30fps

 : 1024 – 6144 bit
 : Normal / Hızlı (x1 – x16) /
Yavaş (1/2 – 1/16)

 : Avi ve H.264 seçilebilir
 : 1 adet Sata, 8Tb
 : Evet

 : Android, iOS
 : Evet
 : Evet
 : 44×36 grid, 8 seviyeli
 : 2 ayrı PIP
 : Kanal bazında 4 alan

 : Evet
 : Evet
 : 1 yönetici + 6 kullanıcı
 : 2 adet 2.0 USB
 : 0°C ~ +50°C / 90% nem
 : 12V DC / 3A
 : 300x210x45 mm
 : 1,145 gr

Spot-out çıkışı özelliği ile siz kendi 
monitörünüzden tüm kameraları 
izlerken, güvenlik görevlisi sadece 
belirlediğiniz kameraları izler.

United Security kayıt teknolojisi
ile kayıt hızı ayarlanarak hem 
günün her saniyesi kaydedilir 
hem de daha uzun kayıt yapılır.

TVI

CVI

AHD

IP


