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CR-NV63004 4 Kanal 720p Realtime NVR

Avantajları
•	 720p çözünürlükte 4 adet 
IP kamerayı “realtime” olarak 
kaydedebilir.
•	 Menüsü son derece kolay 
ve esnektir, kullanıcıya özel 
ayarlanabilir.
•	 “Onvif” desteklidir. Onvif’i 
destekleyen diğer tüm IP 
kameralarla uyumludur.
•	 P2P desteği sayesinde modem 
ayarlarına gerek olmaksızın cep 
telefonu üzerinden kolayca 
erişilebilir.
•	 Kullanıcı yetkilendirme sistemi 
sayesinde farklı kişilere farklı 
yetkiler tanımlamak mümkündür.
•	 CMS yazılımı tek ekranda 64 
kamerayı destekler.
•	 Kameralardan birinde bir 
hareket olduğunda e-mail 
üzerinden kullanıcılara derhal 
haber verir. 
•	 “Avi” formatında yedek alınabilir.
•	 Tüm Corbel ürünleri gibi, 
benzerlerine göre çok daha 
kaliteli ve uzun ömürlüdür

Kullanım Yerleri
4 adete kadar IP kameranın 
kullanılabileceği ofis, ev, fabrika 
gibi küçük ve orta ölçekli 
uygulamalarda yıllar boyu 
güvenle kullanılır.

Genel Özellikleri
Küçük ve orta ölçekli projeler 
için geliştirilmiş, 720p’lik 4 adet 
IP kamera kaydedebilen, Onvif 
destekli, pratik ve uzun ömürlü 
NVR kayıt cihazıdır.

Teknik Özellikleri
Video Giriş
Video Çıkış
Video Sıkıştırma
İşletim Sistemi
Onvif
Ön Panel
Ses Giriş / Çıkış

Kayıt Çözünürlüğü
Canlı / Playback

Playback Hızı

Yedekleme Formatı
Hard Disk
Akıllı Telefon
Cloud (P2P) ve DDNS
NTP / Yaz saati (DST)
Hareket Algılama

Zoom / Atlamalı
Kullanıcı

PTZ Kontrol 
USB
Çalışma Sıcaklığı 
Besleme / Güç
Boyut
Ağırlık

 : 4 kanal
 : 1 HDMI, 1 VGA
 : H.264
 : Gömülü Linux
 : Version 2.3
 : Dokunmatik
 : IP kamera destekli / 
 1 Çıkış
 : 720p’de Real Time
 : 1080p’de 2 kanal, 
  960p ve 720p’de 
  4 kanal Realtime
 : Normal / Hızlı (x1 
  - x16) / Yavaş (1/2 - 1/16)
 : Avi
 : 1 adet Sata, 3Tb
 : iOS / Android
 : Evet
 : Evet
 : IP kameradan 
 bağımsız
 : Evet
 : 8 ayrı şifre (farklı  
 yetkilendirmeler)
 : Evet
 : 2 adet 2.0 USB
 : 0 - +50 C / 90% nem
 : 12V DC / 3A
 : 270 x 212 x 42 mm
 : 820 gr

P2P özelliği sayesinde modem 
ayarı yapmaksızın cep telefonu 
üzerinden erişmek son derece 
kolaydır.

iPhone ve Android telefonlar 
üzerinden sesli olarak izlemek 
ve kayıtlara ulaşmak son derece 
kolaydır.
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