Bekijk uw IP-camera op een monitor of tv met een
maximale resolutie van 1920x1080
Automatisch wisselen van camerabeelden
HDMI & Composiet Video Output

Wij ondersteunen alle grote merken
IP-camera's. In totaal meer dan 600
merken.

Toon uw IP-camera's op een
monitor of televisie. met
resoluties tot 1920 x1080 pixels.

Met de sequencemode wisselt u
automatisch tussen de
verschillende camera's.

Eenvoudige bediening van alle
functies van NetcamViewer
Monitor met uw smartphone, tablet
of PC.

NetcamViewer Monitor geeft de beelden van een IP-camera weer op een
monitor. Zowel via HDMI (kabel bijgevoegd) of op een analoge monitor via
separate analoge kabelset.
Ondersteuning van alle bekende en onbekende merken camera's via




Picture in Picture of fullscreen
op normale TV (afhankelijk van
de mogelijkheden van de tv)



Weergave op analoge monitor
(apart leverbare analoge
kabelset noodzakelijk)

merkselectie of directe invoer van beeldpad. Tevens ondersteuning voor ONVIF
camera's. Maximale resolutie 1080p, afhankelijk van het merk en model camera
en beschikbare netwerkcapaciteit. Weergave van camera op volledig scherm of
in sequence mode, waarbij meerdere camera's achter elkaar fullscreen getoond
worden.

Toepassingen
Spotmonitor bij ingang van
winkels

Bekijk uw IP-camera op een monitor of TV

Specificaties

Ondersteuning voor meer dan 600 cameramerken.
Gratis support voor integratie van nieuwe
merken/modellen.
Weergave op volledig scherm van H264 RTSP stream
720p/1080p 20fps*
Weergave van meerdere camera's achter elkaar op
volledig scherm. Weergave tijd volledig te
configureren.
Volledige configuratie via browser. Ondersteuning
voor mobiele apparaten voor eenvoudige configuratie.
Handmatige expert-configuratie voor weergave van
elke RTSP-, MJPEG- of JPG(JPEG)-stream.

Eenvoudige configuratie via smartphone, table of PC

Handmatige expert-configuratie van additionele
camera gerelateerde API.

Functies
Multiview

Max. 4 camera's

Talen

Nederlands, Engels, Duits

Video Uitgangen
Outputs

HDMI
Composite Video (kabel `
apart leverbaar)

Via een intuïtieve interface is dit apparaat vanuit de browser te configureren vanaf

HDMI Output

max: 1920 x 1080

Analog video

NTSC, PAL

PC, MAC, smartphone of tablet. Aansluiting op het netwerk via ethernet. Montage

Audio

kan eventueel via de apart te bestellen VESA Between-beugel. Deze beugel maakt

Audio Support

Afhankelijk per camera

Audio Outputs

HDMI Audio (Alleen

vaste montage op een monitor mogelijk, ook als deze reeds met een VESA-beugel

beschikbaar met HDMI
Video uitgang)

bevestigd is aan wand of plafond. Connectie met netwerk vooralsnog via

Analog Audio Output

ethernetkabel. In een later stadium wordt WiFi ook ondersteund.

(Alleen beschikbaar met
Composite video uitgang

In de doos

en aparte kabel.)

Netwerk

NetcamViewer Monitor

Netvoeding

HDMI Kabel

Beschikbare Accessoires

Netwerkinterface

RJ45, 10/100mbit

IPv4 Support

Yes

Voeding
Aansluiting

Micro USB

Ingangsspanning

5V DC, 2 Amp

Fysiek
Afmetingen

95*63*25mm (l*b*h)

Gewicht

83,5 gram

Verpakking
Analoge Video Adapterkabel

2.4Ghz WiFi Dongle

VESA Montagebeugel

Afmetingen
Gewicht

125*235*65mm (l*b*h)
450 gram

