
NVR seri I 0 1 - Đ i ể m  n h ấ n

Hiệu suất xuất sắc

1. Quản lý camera đặc biệt

2. Băng thông vượt trội

3. Mã hóa tột đỉnhBăng thông đầu vào/ đầu ra cao hơn:
 Băng thông đầu vào

76/7708/16/32:    80/160/256Mb
9608/16/32/62:   128/256/320/320Mb

 Băng thông đầu ra
Seri 76/77 :          256Mb
Seri 86/96 :          256Mb

Xem trực tiếp và xem lại
 Khả năng giải mã đến 16-

kênh@1080P(4-kênh@4K) 
H.264/H.264+/H.265/H.265+/MPG4 

 Độ phân giải giải mã đến 12MP

PanoVu

Ảnh nhiệt

Hệ thống định vị
H.264

PTZ

H.265+

4K
 Hỗ trợ nhiều loại camera, như ảnh nhiệt, 

PanoVu, 4K, v.v.
 Độ phân giải đến 12MP
 Tương thích H.264/H.264+/H.265/H.265+
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Hỗ trợ bật nguồn đầu ghi ghi thay 
thế hoặc gán thêm ổ cứng mới.

0 1 - Đ i ể m  n h ấ n

Tính ổn định công nghiệp

NVR 1

NVR N

NVR dự phòng

1

2

3

Mất kết nối mạng

NVR dự phòng sẽ 
thay thế và ghi hình

Khi kết nối mạng 
khôi phục, video  
đã ghi sẽ được 
truyền về NVR

1. RAID
(Hệ thống đĩa dự phòng)

4. Thiết kế mặt trước dạng lật

RAID (Hệ thống đĩa dự phòng)

Hỗ trợ RAID 0.1.5.6.10

3. Tính năng N+1

Gắn ổ cứng trực tiếp vào khung NVR.

2. Trao đổi nóng ổ cứng
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Cùng lúc ghi hình luồng dữ liệu chính và 
phụ cùng lúc.
Lựa chọn xem lại video độ nét cao/thấp 
tùy thuộc vào tình trạng đường truyền 
mạng. Phát hiện và nhậng dạng biển số phương 

tiện, gửi thông tin biển số về NVR thông 
minh để kiểm soát truy cập.

Bạn có thể tìm và xem hình ảnh biển số phù 
hợp và các thông tin liên quan thùy theo tùy 
chọn tìm kiếm biển số.

0 1 - Đ i ể m  n h ấ n
Tính năng độc nhất

3. Giải pháp chèn 
thông tin giao dịch

Kết nối video giám sát với dữ liệu giao dịch từ máy POS

2. Giải pháp ANPR 
Tự động nhận dạng biển số

1. Ghi hình hai luồng dữ liệu

Ghi hình 
luồng chính

Ghi hình 
luồng phụ
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Model đặt hang :
DS-7608NI-I2                    DS-7616NI-I2                        DS-7632NI-I2  
DS-7608NI-I2(/8P)            DS-7616NI-I2(/16P)             DS-7632NI-I2(/16P) 

DS-7708NI-I4                    DS-7716NI-I4                         DS-7732NI-I4
DS-7708NI-I4(/8P )   DS-7716NI-I4(/16P)    DS-7732NI-I4(/16P)

DS-9608NI-I8                    DS-9616NI-I8                         DS-9632NI-I8                   DS-9664NI-I8 
DS-9616NI-I16                       DS-9632NI-I16                 DS-9664NI-I16  

0 2 - M o d e l  đ ặ t  h à n g
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