
ABUS Security-Center

TV8450

Draagbare mini digitale recorder

Met de digitale minirecorder kunt u de beelden opslaan en

archiveren op een standaard SD geheugenkaart.

Met afmetingen van 9 x 6,5 x 2,9 cm en een gewicht van net 185 g

kan de digitale minirecorder bijna overal worden toegepast. Voor de

stroomvoorziening kunt u kiezen tussen een netvoeding of batterijen.

De recorder wordt via de video-ingang verbonden met en camera

en via de video-uitgang met een monitor. 

De analoge videosignalen van de camera worden in de digitale

minirecorder gecomprimeerd (MPEG4). De maximale resolutie van

de beelden bedraagt 704 x 560 pixel. Lagere resolutie is mogelijk.

De beelden van de aangesloten camera kunnen in real-time (25

beelden per seconde) maar ook met slechts 5 beelden per seconde

worden opgeslagen. Afhankelijk van de kwaliteit en de

beeldfrequentie kan op een 2 GB SD geheugenkaart tot 121,9 uur

beeldmateriaal worden opgenomen. De geheugenkaart kan snel en

eenvoudig worden verwisseld. 

Indien gewenst kan de recorder de opnamen voorzien van datum en

tijd. Met de ingebouwde bewegingssensor kunt u een beelduitsnede

bepalen die bij het detecteren van een beweging de opname start.

Andere mogelijkheden om de opname te starten: handmatig of

volgens een definieerbaar tijdschema. De recorder wordt geleverd

met een netvoeding, een videokabel en een leren tas waarin u de

digitale minirecorder gemakkelijk aan uw riem kunt dragen.

Product highlights:

•  Instelbare beeldfrequentie voor opname (max. 25 beelden

/sec.)

•  Opnameresoluties: 704 x 280, 704 x 560, 352 x 280 etc.

•  Regelbare weergavesnelheid

•  Geïntegreerde bewegingssensor met instelbare gevoeligheid
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Technische gegevens

Instelbare beeldfrequentie

voor opname

(max. 25 beelden /sec.)

Opnameresoluties 704 x 560, 704 x 280, 352 x 280 etc.

Bewegingssensor Geïntegreerd, met instelbare gevoeligheid

Weergavesnelheid Instelbaar

Mogelijkheid voor tijd en

datum in beeld

ja

Compressie MPEG4

Bestandsformaat ASF

Opslagmedium Secure Digital (SD) kaart (niet meegeleverd), max

4GB

1 Video-in- / uitgang Instelbare opnamekwaliteit en -resolutie

Energieverbruik max. 2,5 W

Stroomvoorziening Netvoeding 100-240 VAC/5 VDC, 50/60 Hz

Batterij CR-V3/RCR-V3, 2 x 1,5 V AA (oplaadbare Ni-MH /

alkaline accu) (niet meegeleverd)

Televisienorm PAL/NTSC

Afm. (H x B x D) 90 x 65 x 29 mm

Gewicht 185 g
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