
HRX-1620  l  HRX-820  l  HRX-420
HRX-1621  l  HRX-821  l  HRX-421

• Pentabrid DVR16/8/4 kanaler
• 5-inbyggda DVR i 1
• AHD/HDTVI/HDCVI/CVBS + IP-ingång
• Upplösning upp till 8 MP
• H.265, H.264, stöd för MJPEG-kodek
• HDMI 4K övervakning, dubbel bildskärm
• P2P-tjänst (anslutning med QR-kod)

HDCVI

HDTVIAHD

IP

CVBS

Pentabrid DVR 16 l 8 l 4 kanaler
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Upp till 4K upplösning vid övervakning (HDMI) och dubbla bildskärmar
Wisenet Pentabrid DVR ger hög upplösning upp till 4K. Den finns även i olika layouter såsom dubbla bildskärmar via HDMI och VGA 
så att användarna kan välja och visa önskade områden. 

4K UHD

* Max. Full HD med HDMI-kabel vid dubbla bildskärmar.  * HRX-421/420 stöder inte dubbla bildskärmar.

Dubbla bildskärmar (Expanderad) Många bildskärmar visas

SD

AHD

SD

Nätverk

SD SD AHD AHD UPP TILL 16/8/4 KANALER NÄTVERKSKAMERA

HRX-1621/1620 
16 analoga kanaler + 2 nätverkskanaler (max. 18)

HRX-821/820 
8 analoga kanaler + 2 nätverkskanaler (max. 10)

HRX-421/420 
4 analoga kanaler + 2 nätverkskanaler (max. 6)

Kombinera analog med IP
Säkerhetsintegratörer och -installatörer måste anpassa sig till projekt och kundkrav och dessutom behöver de hantera flera tekniska 
lösningar. Vissa kunder önskar behålla sina gamla befintliga analoga kameror men de vill även installera nya nätverkskameror med 
HD-videoteknik. Det är här pentabrid DVR behövs. Pentabrid DVR ger flexibilitet så att kraven från vissa projekt eller kunder uppfylls.

Enkel överföring mellan analog och IP
Wisenets nya Pentabrid Hybrid DVR är utformade för att möjliggöra en snabb, sömlös och kostnadseffektiv övergång från analog 
till en IP-nätverksbaserad videoövervakningslösning. Vilken kombination som helst med analoga eller IP-kameror med upp till 4K 
ultrahög definition kan anslutas till den nya Wisenet Pentabrid Hybrid DVR med 4, 8 och 16 kanaler. Utrustad med en enkel inbyggd 
programvaruomkopplare möjliggör det för användare att byta någon kanal från analog till IP när det behövs.
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Dubbel inspelning för effektiv övervakning
Bilder komprimeras och lagras samtidigt i både låga och höga upplösningar för att göra det möjligt för övervakning i flera kanaler 
beroende på omständigheterna. Detta är särskilt effektivt i mobil- och fjärrövervakning och det hjälper att påskynda söktiden.

Användarvänligt gränssnitt
Wisenet pentabrid DVR:s uppställning är utformade med ett mer intuitivt 
användargränssnitt för ökad bekvämlighet. Pentabrid DVR:s förbättrade nya gränssnitt 
är samma som Wisenet NVR:s gränssnitt för ökad bekvämlighet. Operatörerna väljer 
kameraikonen från trädet och därefter sker visning genom drag-och-släpp. Uppgraderade 
installationsguider gör konfigurationen enklare.

Enkel anslutning med P2P-tjänst (QR-kod)
Användaren kan övervaka kamerabilder genom att installera ett kostnadsfritt program, Wisenet Mobile genom att bara skanna 
produktens QR-kod för att slippa komplicerade nätverksinställningar. Ett push-meddelande om händelser från Wisenet Mobile 
hjälper operatören att reagera i enlighet.

Mobiltelefon DATOR

Enhets-ID: XXXXXXXXXX

Wisenet mobile

Hög upplösning 

Låg upplösning 
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