الكاميرا عالية الدقة والجودة ويتم تركيبها ظاهريا وال
تحتاج علبة لتركيبها
الكاميرا الجديدة بتصميم عصري وهي نوعين واحده
مكشوفة متحركه وبها اضاءة ليد واالخري ثابتة مخفية
بزاوية التقاط  60درجة

HYUNDAI TELECOM

مميزات منتج هيواندي

هيونداي تيليكوم

الكاميرات مصنوعه من االلومنيوم عالي الجودة المقاوم
للصدء والصدمات
الكاميرات نوعين نوع يعمل مع الشاشه (بدون ذاكرة)
وهي كاميرا عالية الدقة نوع يعمل مع الشاشة
مع ذاكرة وهي كاميرا انلوج
تتميز الشاشه الجديده بتصميم سلس مسطح انيق
واالزرار بها لمس
واجهه المستخدم موجوده باللغه العربيه واالنجليزيه
يوجد اربع نغمات مختلفة للجرس
الذاكرة سعاتها التخزينية  16جيجا ويمكن تسجيل
صور او فيديو لمدة  15ثانية
سعر المنتج الجديد افضل مقارنه بالمنافسين واقل
من سعر المنتج القديم
يعتبر منتج هيونداي هو المنتج الوحيد بين منتجات
االنتركوم الذي يتم تصنيعه داخل كوريا-صنع في كوريا

Head office
Malaz - Salahidin Road
P.O Box 1246
Riyadh 11431
Tel : 055 74 53 777

شاشة فيديو فون هيونداي
ملون 7انش بدون ذاكرة

شاشة فيديو فون هيونداي
ملون 7انش ذاكرة

كاميرا فيديو فون هيونداي
تيليكوم ملون ثابتة

كاميرا فيديو فون هيونداي
تيليكوم ملون متحرك بزاوية

كود المنتج03028004000 :

كود المنتج03028003900 :

كود المنتج03028004400 :

كود المنتج03028004200 :

تتميز الشاشه بتصميم سلس مسطح

تتميز الشاشه بتصميم سلس مسطح انيق

انيق واالزرار بها لمس

واالزرار بها لمس

اللوحة المستخدمة باللغه العربية

اللوحة المستخدمة باللغه العربية واالنجليزية

واالنجليزية

مقاس  7بوصة TFT LCD 480 × 800

HAS-R3071

HAS-R3071D

HDS-R2000VP

HDS-R2000VP

HDS-R2000HP

HDS-R1000HP

جهاز استشعار الصورة HD / VGA

: HD / VGAجهاز استشعار الصورة

وضع المسح الضوئي NTSC / PAL

: NTSC / PALوضع المسح الضوئي

مقاس  7بوصة TFT LCD 480 × 800

الذاكرة سعتها التخزينية  16جيجا ويمكن

طريقة األسالك 4 :سلك قطبية

طريقة األسالك  4سلك قطبية

يوجد اربع نغمات مختلفة للجرس

تسجيل صور او فيديو لمدة  15ثانية

التتابع مرحل تيار متردد 12
)اتصال جاف متوافق مع تيار مستمر(

التتابع مرحل تيار متردد 12
)اتصال جاف متوافق مع تيار مستمر(

الحد األدنى من اإلضاءة 0.1 :لوكس حتى 300
ملم أمام الكاميرا

الحد األدنى من اإلضاءة  0.1لوكس
)حتى  300ملم أمام الكاميرا(

األنوار الداخلية ليد تعمل خالل الظالم

المصابيح داخلية تعمل أثناء الظالم LED

يوجد اربع نغمات مختلفة للجرس

كود المنتج03028004300 :

كود المنتج03028004100 :
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