
SHC-4220C 4,650,000

مجهز به  لنز فيکس  (TVI,CVI,AHD,ANALOGUE)  دارای تکنولوژیهای SPERADO FULL HD- 1080Pدوربين بولت

  با LED 36ضد گرد و غبار ُ دارای   , IP-66 ميليمتری دارای بدنه پالستيکی با استاندارد  ۲.۸ ميليمتری و یا ۳.۶

 , ICR, 3D DNR , True  Day & Night:  یا کنترل دستی با قابليتهایDVR متر و منوی قابل کنترل از طریق 3۰برد 

DWDR , Motion Detection, Privacy Zone, UTC CONTROL

SHC-4224E 4,600,000

مجهز به  لنز فيکس  (TVI,CVI,AHD,ANALOGUE)  دارای تکنولوژیهای SPERADO FULL HD- 1080Pدوربين بولت

  با LED 36ضد گرد و غبار ُ دارای   , IP-66 ميليمتری دارای بدنه تمام فلزی با استاندارد  ۲.۸ ميليمتری و یا ۳.۶

 , ICR, 3D DNR , True  Day & Night:  یا کنترل دستی با قابليتهایDVR متر و منوی قابل کنترل از طریق 3۰برد 

DWDR , Motion Detection, Privacy Zone, UTC CONTROL

SHC-4224 5,300,000

مجهز به  لنز فيکس  (TVI,CVI,AHD,ANALOGUE)  دارای تکنولوژیهای SPERADO FULL HD- 1080Pدوربين بولت

  با LED 36ضد گرد و غبار ُ دارای   , IP-66 ميليمتری دارای بدنه تمام فلزی با استاندارد  ۲.۸ ميليمتری و یا ۳.۶

 , ICR, 3D DNR , True  Day & Night:  یا کنترل دستی با قابليتهایDVR متر و منوی قابل کنترل از طریق 3۰برد 

DWDR , Motion Detection, Privacy Zone, UTC CONTROL

SHC-4228 9,800,000

 (TVI,CVI,AHD,ANALOGUE) دارای تکنولوژیهای  SPERADO FULL HD- 1080Pدوربين بولت 

ضدآب و گرد و   , IP-66 ميليمتری دارای استاندارد  ۲.۸ ميليمتری و یا ۳.۶مجهز به لنز فيکس 

 یا کنترل دستی با DVR متر و منوی قابل کنترل از طریق 50  با برد LED ARRAY 6غبار ُ دارای 

, ICR, 3D DNR , True  Day & Night , DWDR , Motion Detection, Privacy Zone:قابليتهای 

UTC CONTROL,

SHC-6222 5,600,000

 ۳.۶مجهز  لنز فيکس  (TVI,CVI,AHD,ANALOGUE) دارای تکنولوژیهای SPERADO FULL HD- 1080Pدوربين دام

  با LED 24ضدآب و گرد و غبار ُ دارای   , IP-66 ميليمتری دارای  بدنه تمام فلزی با استاندارد  ۲.۸ميليمتری و یا 

 , ICR, 3DNR , True Day&Night:  یا کنترل دستی با قابليتهای DVR متر و منوی قابل کنترل از طریق 25برد 

DWDR , Motion Detection, Privacy Zone, UTC CONTROL,

SHC-6220 5,400,000

 ۳.۶مجهز  لنز فيکس  (TVI,CVI,AHD,ANALOGUE) دارای تکنولوژیهای SPERADO FULL HD- 1080Pدوربين دام

  با LED 24ضدآب و گرد و غبار ُ دارای   , IP-66 ميليمتری دارای  بدنه تمام فلزی با استاندارد  ۲.۸ميليمتری و یا 

 , ICR, 3DNR , True Day&Night:  یا کنترل دستی با قابليتهای DVR متر و منوی قابل کنترل از طریق 25برد 

DWDR , Motion Detection, Privacy Zone, UTC CONTROL,

SHC-6220E 4,700,000

 ۳.۶مجهز  لنز فيکس  (TVI,CVI,AHD,ANALOGUE) دارای تکنولوژیهای SPERADO FULL HD- 1080Pدوربين دام

  با LED 24ضدآب و گرد و غبار ُ دارای   , IP-66 ميليمتری دارای  بدنه تمام فلزی با استاندارد  ۲.۸ميليمتری و یا 

 , ICR, 3DNR , True Day&Night:  یا کنترل دستی با قابليتهای DVR متر و منوی قابل کنترل از طریق 25برد 

DWDR , Motion Detection, Privacy Zone, UTC CONTROL,

SHC-6221 4,100,000

مجهز به  لنز  (TVI,CVI,AHD,ANALOGUE) دارای تکنولوژیهای SPERADO FULL HD- 1080Pدوربين هالوژنی 

 متر و منوی قابل کنترل 25  با برد LED 24دارای ,  ميليمتری دارای  بدنه تمام فلزی۲.۸ ميليمتری و یا ۳.۶فيکس 

, ICR, 3DNR , True Day&Night , DWDR , Motion Detection:  یا کنترل دستی با قابليتهای DVRاز طریق 

Privacy Zone, UTC CONTROL,

SHC-6230Aََ 9,400,000

مجهز به  لنز واری  (TVI,CVI,AHD,ANALOGUE) دارای تکنولوژیهای SPERADO FULL HD- 1080Pدوربين دام 

  با LED 36ضدآب و گرد و غبار ُ دارای   , IP-66ميليمتری، دارای  بدنه تمام فلزی با استاندارد  12 الی 2/8فوکال 

 , ICR, 3D DNR , True  Day & Night: یا کنترل دستی با قابليتهای DVR متر و منوی قابل کنترل از طریق 3۰برد 

DWDR , Motion Detection, Privacy Zone, UTC CONTROL,

SHC-2230 7,400,000

مجهز به لنز واری  (TVI,CVI,AHD,ANALOGUE) دارای تکنولوژیهای SPERADO FULL HD- 1080Pدوربين دام 

  با LED 36ضدآب و گرد و غبار ُ دارای   , IP-54ميليمتری، دارای  بدنه پالستيکی با استاندارد  12 الی 2/8فوکال 

 , ICR, 3D DNR , True  Day & Night: یا کنترل دستی با قابليتهای DVR متر و منوی قابل کنترل از طریق 3۰برد 

DWDR , Motion Detection, Privacy Zone, UTC CONTROL,

SHC-2230A 8,000,000

مجهز به لنز واری  (TVI,CVI,AHD,ANALOGUE) دارای تکنولوژیهای SPERADO FULL HD- 1080Pدوربين دام 

  با LED 36ضدآب و گرد و غبار ُ دارای   , IP-54ميليمتری، دارای  بدنه پالستيکی با استاندارد  12 الی 2/8فوکال 

 , ICR, 3D DNR , True  Day & Night: یا کنترل دستی با قابليتهای DVR متر و منوی قابل کنترل از طریق 3۰برد 

DWDR , Motion Detection, Privacy Zone, UTC CONTROL,

 نماینده انحصاری محصوالت حفاظتی اسپرادو در خاورميانه

  اسپرادوIP  و  AHD ليست قيمت محصوالت  

2 MEGA PIXEL FIXED CAMERA ( TVI, CVI, AHD, ANALOGUE )

 سال خدمات پس از فروش ارائه ميگردند ۵ سال گارانتی  و ۲کليه اقالم با 

www.didafzar.ir      وب سایت۸۸۶۶۲۲۱۱      تلفن ۳ واحد ۳تهران خ ولی عصر باالتر از پارک ساعی ساختمان صدف ط : آدرس

دید افزار سیستم



SNC-4221NP 10,200,000

 همراه با H.265 ا فشرده سازی SONY  مجهز به سنسور SPERADO 2 MEGA PIXELدوربين بولت تحت شبکه  

ضد آب و گرد و غبار ُ مجهز به   , IP-66 مگا پيکسل دارای بدنه فلزی با استاندارد  3 ميليمتری 3.6لنز فيکس 

ICR , DNR ,Onvif,  True  Day & Night , DWDR:  متر  با  قابليتهای۳۰ با برد EXIRپرژکتور 

SNC-4221 11,000,000

 همراه با H.265 ا فشرده سازی SONY  مجهز به سنسور SPERADO 2 MEGA PIXELدوربين بولت تحت شبکه  

ضد آب و گرد و غبار ُ مجهز به   , IP-66 مگا پيکسل دارای بدنه فلزی با استاندارد  3 ميليمتری 3.6لنز فيکس 

ICR , DNR ,Onvif, Poe,  True  Day & Night , DWDR:  متر  با  قابليتهای۳۰ با برد EXIRپرژکتور 

SNC-6222 10,200,000

 همراه با H.265  با فشرده سازی SONY  مجهز به سنسور SPERADO 2 MEGA PIXELدوربين دام تحت شبکه  

ضد آب و گرد و غبار ُ مجهز به   , IP-66 مگا پيکسل دارای بدنه فلزی با استاندارد  3 ميليمتری 3.6لنز فيکس 

ICR , DNR ,Onvif,  True  Day & Night , DWDR:  متر  با  قابليتهای۳۰ با برد EXIRپرژکتور 

SAS-8204 15,900,000

اسپرادو دارای سيستم عامل لينوکس با  (DVR & NVR) کاناله هيبرید 4دیجيتال ویدئو رکودر 

 مگا پيکسل 2 و ۱ از دوربينهای  TVI ,  CVI ,  AHD ,  IP ,  ANALOGپشتيبانی از پنج  تکنولوژی 

  با H.265و همچنين قابليت نصب دوربينهای تحت شبکه برای تمام کانالها با فشرده سازی 

 و HDMI و خروجی تصویر xmeye با نرم افزار P2Pپشتيبانی از تکنولوژی انتقال تصویر از طریق 

VGA ترابایت و قابليت 6 و همچنين پشتيبانی از یک هارد تا حداکثر  کانال صدا 4ضبط   با قابليت 

دارای کنترل از راه دور . DVRکنترل منوی دوربينها از طریق 

SAS-8208 19,500,000

اسپرادو دارای سيستم عامل لينوکس با  (DVR & NVR) کاناله هيبرید 8دیجيتال ویدئو رکودر 

 مگا پيکسل 2 و ۱ از دوربينهای  TVI ,  CVI ,  AHD ,  IP ,  ANALOGپشتيبانی از پنج تکنولوژی 

  با H.265و همچنين قابليت نصب دوربينهای تحت شبکه برای تمام کانالها با فشرده سازی 

 و HDMI و خروجی تصویر xmeye با نرم افزار P2Pپشتيبانی از تکنولوژی انتقال تصویر از طریق 

VGAترابایت و قابليت 6 و همچنين پشتيبانی از یک هارد تا حداکثر  کانال صدا 4 ضبط   با قابليت 

دارای کنترل از راه دور . DVRکنترل منوی دوربينها از طریق 

SAS-8216 37,800,000

اسپرادو دارای سيستم عامل لينوکس با  (DVR & NVR) کاناله هيبرید 16دیجيتال ویدئو رکودر

 مگا پيکسل و 2و ۱ از دوربينهای  TVI ,  CVI ,  AHD ,  IP ,  ANALOGپشتيبانی از پنج تکنولوژی 

  با H.265همچنين قابليت نصب دوربينهای تحت شبکه برای تمام کانالها با فشرده سازی 

 و HDMI و خروجی تصویر xmeye با نرم افزار P2Pپشتيبانی از تکنولوژی انتقال تصویر از طریق 

VGA ترابایت و قابليت 6 و همچنين پشتيبانی از دو هارد تا حداکثر  کانال صدا 6ضبط   با قابليت 

دارای کنترل از راه دور . DVRکنترل منوی دوربينها از طریق 

SAS-8504 17,000,000

 TVI  دارای سيستم عامل لينوکس با پشتيبانی از پنج  تکنولوژی SPERADO کاناله هيبرید 4دیجيتال ویدئو رکودر 

  ,CVI ,  AHD ,  IP ,  ANALOG  مگا پيکسل و همچنين قابليت نصب دوربينهای تحت شبکه 5 تا ۱ از دوربينهای 

 HDMI و خروجی تصویر PS6PRO با نرم افزار P2P  انتقال تصویر از طریق H.265برای تمام کانالها با فشرده سازی 

 ترابایت و قابليت کنترل منوی دوربينها از 6  با قابليت ضبط صدا  و همچنين پشتيبانی از یک هارد تا حداکثر VGAو 

دارای کنترل از راه دور . DVRطریق 

SAS-8508 21,000,000

 TVI  دارای سيستم عامل لينوکس با پشتيبانی از پنج تکنولوژی SPERADO کاناله هيبرید 8دیجيتال ویدئو رکودر 

  ,CVI ,  AHD ,  IP ,  ANALOG  مگا پيکسل و همچنين قابليت نصب دوربينهای تحت شبکه 5 تا ۱ از دوربينهای 

 HDMI و خروجی تصویر PS6PRO با نرم افزار P2P انتقال تصویر از طریق H.265برای تمام کانالها با فشرده سازی 

 ترابایت و قابليت کنترل منوی دوربينها از 6  با قابليت ضبط صدا  و همچنين پشتيبانی از یک هارد تا حداکثر VGAو 

دارای کنترل از راه دور . DVRطریق 

SAS-8516 37,300,000

 TVI  دارای سيستم عامل لينوکس با پشتيبانی از پنج تکنولوژی SPERADO کاناله هيبرید 16دیجيتال ویدئو رکودر

  ,CVI ,  AHD ,  IP ,  ANALOG  مگا پيکسل و همچنين قابليت نصب دوربينهای تحت شبکه 5تا ۱ از دوربينهای 

 HDMI و خروجی تصویر PS6PRO با نرم افزار P2P  انتقال تصویر از طریق H.265برای تمام کانالها با فشرده سازی 

 ترابایت و قابليت کنترل منوی دوربينها از 6  با قابليت ضبط صدا  و همچنين پشتيبانی از یک هارد تا حداکثر VGAو 

دارای کنترل از راه دور . DVRطریق 

2 MEGA PIXEL FIXED IP CAMERA

 سال خدمات پس از فروش ارائه ميگردند ۵ سال گارانتی  و ۲کليه اقالم با 

www.didafzar.ir      وب سایت۸۸۶۶۲۲۱۱      تلفن ۳ واحد ۳تهران خ ولی عصر باالتر از پارک ساعی ساختمان صدف ط : آدرس

DIGITAL VIDEO RECORDER

 نماینده انحصاری محصوالت حفاظتی اسپرادو در خاورميانه

  اسپرادوIP  و  AHD ليست قيمت محصوالت  

دید افزار سیستم


