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Spectra® Enhanced نم 7 ةئفلاب ةصاخلا IP PTZ بابق
قيمعلا ملعتلا ةعاربو ،SUREVISION ةينقت ،4K ىتح ةقد ،30X ىلإ لصت ،ةيلاع PTZ ةعرس

   جتنملا تازيم

:لمشت يهو SureVision ةينقت•

لبيسيد 130 ىلإ لصي (WDR) عساو يويح قاطن–

(يداحأ) lux 0.013 ،(نول) lux 0.02 ىتح ةضفخنملا ةءاضلا ةينقت–

جهوتلل ةداضم ةينقت–

داعبلا يثلث جيجضلا حيشرت–

تاوصلل نسحم ليثمت–

دعب نع كّرحملا ةلامإ /هيجوت ،(ips) ةيناثلا يف ةروص 60 ىتحو ،4K ىلإ لصت ةقد•

Gyro ةينقت للخ نم ةروصلل قيقدلا تيبثتلا•

Pelco نم ةجمدم ةزّزعم تليلحت تاودأ•

ةمدقتملا Pelco تليلحت ةعارب•

رشابملا رايتلل تلوف ٤٨ ،اريماكلل ددرتملا رايتلل تلوف ٢٤ ،802.3bt( Ethernet) ربع ةقاطلا ديوزت•

Pelco نم H.265و H.264 يكذلا طغضلا ةينقت•

يئاقلتلا بابضلا ةلازل ةثلثلا تارايخلا•

IK10 فينصت نم بيرختلل ةمواقم ةفوشكم وأ ةيناخد ةبق وأ فلغ•

SDXC تاقاطب معدت SD ةقاطب ةحتف•

ةثلاثلا ةعومجملا نم ويديفلا ةمظنأو Pelco عم قفاوتم•

Profile Tو ،Profile Qو ،Profile Gو ،ONVIF Profile S عم ةقفاوتم•

 معدلا عم تاونس 3 ةدمل نامض•

IP ءادأ لضفأ
،روصلا ةدوج نم ىوتسم ىلعأ IP PTZ ثيح نم ةعرسلا ةيلاع Pelco نم ®Spectra ةئف بابق مدقت
؛ضفخنم لاقتنا نمز يف مكحتلاو ويديفلا ريوصت ةزيم .ةبقارملا لولح ثدحل ةجمدملا تازيملاو ،ءادلاو
زيزعت رشابملا ليغشتلا يف ةقلغملا ةرئادلا مكحت لّعفي .ةلوهسلا ةياغ يف اًرمأ اريماكلا يف مكحتلا لعجت

ىدافتي امم ؛فدهلا ىلع اريماكلا عضول ةيناثلا /ةجرد 700 ىلإ لصت يتلا ةلاملاو هيجوتلا تاعرس
تازيمم ددعتت .ةيمهلا ةغلاب ةيعرشلا لئلدلا طاقتلا متي ىتح ؛ةلاملاو ريودتلا يف ةظوحلملا تاريخأتلا
عضوملا ديدحتو ،فلتلاو لكآتلل ةدودحملا ةنايصلا لثم ؛رشابملا ليغشتلا يف ةقلغملا ةرئادلا ةمظنأ
.مئاد لكشب اهعضوم اريماكلا فرعت امك ،ةغلاب ةقدب

اًّرمتسم ًليغشت ،ًاددرتم اًرايت تلوف 24 /اًّرمتسم اًرايت تلوف 48و PoE نيب ةقاطلاب رمتسملا دادملا نمضي
.ةقاطلاب دادملا رداصم رارقتسا مدع تلاح يف ىتح ،ماعلا لاوطو ،ةعاس 24 رادم ىلع

حوضولا ةيلاع ةينقتب SureVision تاريماك
(موز) ديعبت /بيرقتو ،4K ىلإ لصت حوضو ةقدب Spectra Enhanced ةلسلس نم IP PTZ بابق زيمتت
قاطنلا نم لبيسيد 130 ىلإ لصي ام رفّوتو ،ةيناثلا يف اًراطإ 60 ىلإ لصي ام ىلع لمعت .30x ىلإ لصي
 .Pelco نم SureVision ةضفخنملا ةءاضلا ةينقت نم ءادأ ثدحأ مادختساب (WDR) عساولا يويحلا

ةيكذ ريوصت تازيم
ةيبصعلا ةكبشلا تليلحت ليغشت ىلع ةردقلا اهيدل Spectra Enhanced ةلسلس نم IP PTZ بابق

نم ةزّزعملا تليلحتلا تاودأ زرُّطلا عيمج لمشت .قيمعلا ملعتلاب ةصاخلا DNN ةقيمعلا ةينورتكللا

Pelco عبتتملا ةزيمو ،ةئيهتلل ةلباقلا ةكرحلا فشك ةزيمو ،ةدجاوتملا تانئاكلا فشك ةزيم :كلذ يف امب

ةبكرملاو ،تانئاكلا ةلازإو ،تانئاكلا دعو ،عكستلا فاشتكاو ،ةيهاجتلا ةكرحلاو ،اريماكلا ليطعتو ،يئاقلتلا

ةئيهتلل ةلباقلا ذفاونلا بجحل ةيصوصخ ةقطنم 16 ـب Spectra Enhanced حمست امك   .ةفقوتملا

زيزعتل تارايخ رفوت روصلا نم بابضلا ةلازإ نم تايوتسم ةثلث .ةصصخملا بابضلا تارايخب ةدوزملا

فورظ ىلع بلغتلل  ةحاتم ةسمخلا ضيبلا نوللا نزاوت عاضوأ .ةرطمملا وأ ةيبابضلا مايلا يف روصلا

معدت .ًايئاقلت هتدِحو نوللا عبشت ةدايزل يهازلا ريوصتلا عضو ليعفت نكمي .ًليلو اًراهن ةبعصلا ةءاضلا

لوصولا نكمي (قفرم ريغ) يتاذلا يلحملا نيزختلا ةعس نم تياب اريت 2 ىتح Spectra Enhanced اريماك

.FTP وأ G فيرعت فلمب صاخلا ONVIF لوكوتورب ربع ةلوهسب هيلإ

طيسب ميمصت
تاريماك ةعانص نم ةعقوتملا ةنايصلاو بيكرتلا ةلوهس سفنب Spectra Enhanced تاريماك ةلسلس زيمتت

Spectra. اهفينصت ةيلفس ةبقو ،ةبقلا كرحمو ،يفلخ قودنص نم ةبق ماظن لك نوكتي IK10. رفوتت
.ةيلدتملا ةيئيبلاو ،ةئيبلا قيدص فقسلاب تيبثتلا ،فقسلاب تيبثتلا :ةيلكش رصانع ةثلث نم تارايخ

VMS لماكت
لثم ؛ةطلتخملا ويديفلا ةمظنأو Pelco IP ماظنب لاصتلا Spectra Enhanced ةلسلس ماظن لهسي

VideoXpert، وEndura 2.0 (ثدحأ وأ)، وDigital Sentry 7.3 (ثدحأ وأ). عم اريماكلا قفاوتت امك
Digital Sentry NVS )DS NVS(، ليزنتك رفوتي يذلاو ،تافصاوملا لماك ويديفلا ةرادإ جمانرب وهو

ةرادإب حمسيو Pelco IP نم ةيناجم صيخارت ةعبرأ DS NVS نمضتي .www.pelco.com يف يناجم
 .اريماك 64 ىلإ لصي ام نم ويديفلا

تاريماك ديوزت ربتعيو ةعانصلا هذه يف ًلماكتو اًحاتفنا تاريماكلا يدوزم رثكأ نوكتل Pelco ىعست
Spectra Enhanced ويديفلا ةرادإ ةمظنأو ثلاثلا فرطلا جمانرب نم ةيمانتمو ةليوط ةمئاقب (VMS). 



يفلخلا قودنصلا تازيم

.تارتميتنسلاب اهفلخ ةفاك ميقلا امنيب ؛تاصوبلاب ساوقلا لخاد ةدوجوملا ميقلا:ةظحلم

 (4K ةيلخاد) فقسلاب ةتبثم

 لاكشأ وأ ةقلعملا بيكرتلا لاكشل دحاو يفلخ قودنص•
RAL9003 ،ءاضيب ةوسك ةقلح عم تباثلا فقسلا بيكرت

 قوف (ةصوب 5.25) مس 13.35 اهردق ةحاسم بلطتي•
لفسلل (ةصوب3.25)مس8.25و فقسلا

 0.50) مس 1.27 ىلإ لصي فقسلا كمُسل ىندلا دحلا•
(ةصوب 1.75) مس4.45 ىصقلا دحلا ;(ةصوب

 نم ةعونصم ةبقو فلغ ،موينموللا نم عونصم لكيه•
 IK10 امهفينصت تانوبراك يلوبلا

ءاوهلل ةيئيبلا ةجلاعملا تاحاسم يف مادختسلل بسانم•

(تياهنره ةجرد 131 ىلإ 14) ةيوئم ةجرد 55 ىلإ 10–•

ليغشتلا ةرارح ةجرد ةمادتسم

 (2MP ةيلخاد) فقسلاب ةتبثم

 لاكشأ وأ ةقلعملا بيكرتلا لاكشل دحاو يفلخ قودنص•
RAL9003 ،ءاضيب ةوسك ةقلح عم تباثلا فقسلا بيكرت

 قوف (ةصوب 5.25) مس 13.35 اهردق ةحاسم بلطتي•
لفسلل (ةصوب3.25)مس8.25و فقسلا

 0.50) مس 1.27 ىلإ لصي فقسلا كمُسل ىندلا دحلا•
(ةصوب 1.75) مس4.45 ىصقلا دحلا ;(ةصوب

 نوليانلا نم ةبقو فلغو ،موينموللا نم عونصم لكيه•
 IK10 امهفينصت

ءاوهلل ةيئيبلا ةجلاعملا تاحاسم يف مادختسلل بسانم•

 ةجرد 131 ىلإ 14) ةيوئم ةجرد 55 ىلإ 10–•

ليغشتلا ةرارح ةجرد ةمادتسم (تياهنرهف



(4K) ةيلدتملا ةيئيبلا زرُّطلا

 (RAL9003) ضيبلا نوللاب ةحاتم ةيلدتملا ةيئيبلا زرُّطلا•
(RAL9017) دوسلا نوللا وأ

 نم ةعونصم ةبقو فلغ ،موينموللا نم عونصم لكيه•
 IK10 امهفينصت تانوبراك يلوبلا

IP67و ،IP66 ةيملاعلا ةيامحلا تاملع•

 لامعلا عانصل ةينطولا ةيعمجلا ريياعم عم قفاوتت•
4X عونلا نم ةيبرهكلا

ةصوبلا فصنو ةدحاو ةصوب لوطب NPT نس مدختسي•

 يسمشلا يقاولاو ،ةحورملاو ،ناخسلا لمشت•

 (تياهنرهف 140 ىلإ 58- نم) ةيوئم ةجرد 60 ىلإ 50 نم–•
ةمادتسملا ليغشتلا ةرارح ةجرد

(2MP) ةيلدتملا ةيئيبلا زرُّطلا

 (RAL9003) ضيبلا نوللاب ةحاتم ةيلدتملا ةيئيبلا زرُّطلا•
(RAL9017) دوسلا نوللا وأ

 نوليانلا نم ةبقو فلغو ،موينموللا نم عونصم لكيه•
 IK10 امهفينصت

IP67و ،IP66 ةيملاعلا ةيامحلا تاملع•

 لامعلا عانصل ةينطولا ةيعمجلا ريياعم عم قفاوتت•
4X عونلا نم ةيبرهكلا

ةصوبلا فصنو ةدحاو ةصوب لوطب NPT نس مدختسي•

 يسمشلا يقاولاو ،ةحورملاو ،ناخسلا لمشت•

 (تياهنرهف 140 ىلإ 58- نم) ةيوئم ةجرد 60 ىلإ 50 نم–•
ةمادتسملا ليغشتلا ةرارح ةجرد



 (4K ةيئيبلا) ،فقسلاب ةتبثملا زرُّطلا

 لاكشأ وأ ةقلعملا بيكرتلا لاكشل دحاو يفلخ قودنص•
RAL9017 ،ءادوس ةوسك ةقلح عم تباثلا فقسلا بيكرت

 قوف (ةصوب 5.25) مس 13.35 اهردق ةحاسم بلطتي•
لفسلل (ةصوب3.25)مس8.25و فقسلا

 0.50) مس 1.27 ىلإ لصي فقسلا كمُسل ىندلا دحلا•
(ةصوب 1.75) مس4.45 ىصقلا دحلا ;(ةصوب

 نم ةعونصم ةبقو فلغ ،موينموللا نم عونصم لكيه•
IK10 امهفينصت تانوبراك يلوبلا

IP67و ،IP66 ةيملاعلا ةيامحلا تاملع•

 لامعلا عانصل ةينطولا ةيعمجلا ريياعم عم قفاوتت•
4X عونلا نم ةيبرهكلا

 ءاوهلاب فظنمو نيخست ةدحو ىلع لمتشي•

 (تياهنرهف 140 ىلإ 58- نم) ةيوئم ةجرد 60 ىلإ 50 نم–•
ةمادتسملا ليغشتلا ةرارح ةجرد

 (MP 2 ةيئيبلا) ،فقسلاب ةتبثملا زرُّطلا

 لاكشأ وأ ةقلعملا بيكرتلا لاكشل دحاو يفلخ قودنص•
RAL9017 ،ءادوس ةوسك ةقلح عم تباثلا فقسلا بيكرت

 قوف (ةصوب 5.25) مس 13.35 اهردق ةحاسم بلطتي•
لفسلل (ةصوب3.25)مس8.25و فقسلا

 0.50) مس 1.27 ىلإ لصي فقسلا كمُسل ىندلا دحلا•
(ةصوب 1.75) مس4.45 ىصقلا دحلا ;(ةصوب

 نوليانلا نم ةبقو فلغو ،موينموللا نم عونصم لكيه•
IK10 امهفينصت

IP67و ،IP66 ةيملاعلا ةيامحلا تاملع•

 لامعلا عانصل ةينطولا ةيعمجلا ريياعم عم قفاوتت•
4X عونلا نم ةيبرهكلا

 ءاوهلاب فظنمو نيخست ةدحو ىلع لمتشي•

 (تياهنرهف 140 ىلإ 58- نم) ةيوئم ةجرد 60 ىلإ 50 نم–•
ةمادتسملا ليغشتلا ةرارح ةجرد



تايرصبلا ءزج/اريماكلا

ةضفخنم ةءاضإ 18Xةضفخنم ةءاضإ 30Xتافصاوملا

CMOS عون نم ةصوب 1/1.8 ،يجيردت رعشتسمExmor CMOS عون نم ةصوب 1/2.8 ،يجيردت رعشتسمرعشتسملا عون

30X18Xيرصبلا ريبكتلا

12X12Xيمقر ريبكت

٣٨٤٠ × ١٠٨٠٢١٦٠ x ١٩٢٠ةقدلل ىصقلا دحلا

(دعب نع) مم138.5 ~ (ضرع) مم 6.36 يرؤبلا لوطلا ،f/1.5 ~ f/3.4(دعب نع) مم129,0 ~ (ضرع) مم 4,3 يرؤبلا لوطلا ،f/1,6 ~ f/4,7ةسدعلا

دعب نع ةجرد 3.0 - ضرع ةجرد 57.9دعب نع ةجرد 2,3 -ضرع ةجرد 59.8 ةيقفلا ضرعلا ةيواز

١٦:٩١٦:٩ضرعلا ىلإ عافترلا ةبسن

ءوضلا ةيساسح

سكول 0.10(نول) lux 0.02(ةيناث يللم ٣٣) ناولأ

سكول 0.0125(نول) lux 0.0025(ةيناث يللم ٢٥٠) ناولأ

سكول 0.066(يداحأ) lux 0.013(ةيناث يللم ٣٣) يداحأ

سكول 0.0085(يداحأ) lux 0.0016(ةيناث يللم ٢٥٠) يداحأ

 ةيساسحلا نيسحت عم ;(ةراشلا ىوتسم نم ٪٣٠ ةبسنب) IRE ةدحو ٣٠ يف لبيسيد ٥٠ ,(ةضيرعةيواز) f/1.6 يرؤبلا دعبلاو ,٪٩٠ ةبسنب ساكعتلل سكول يف ةيساسحلا :ةظحلم

.(ليغشت) ON عضولا يف ةيساسحلا نيسحتب ةيساسحلل4X ةبسنب نيسحتو ،(ليغشت فاقيإ) OFF عضولا يف

معنمعنةيليللا/ةيراهنلا تاناكملا

ةيناث /1 ~ 10.000/1ةيناث ١٠٠٠٠/١ ~ ١ /١ءاطغلا قاطن

لبيسيد ١٣٠لبيسيد 50<\شيوشتلا ىلإ ةراشلا ةبسن

معنمعنءارمحلا تحت ةعشلل يكيناكيم عطق حشرم

 IEC 62676-5 لكل لبيسيد 120 ؛لبيسيد 130 ىلإ لصي ىصقلا دحلا IEC 62676-5 لكل لبيسيد 120 ؛لبيسيد 130 ىلإ لصي ىصقلا دحلاعساو يكيمانيد قاطن

يوديلا للحلا عم ةقدحلا يف يئاقلتلا مكحتلايوديلا للحلا عم ةقدحلا يف يئاقلتلا مكحتلاةقدحلا يف مكحتلا

معنمعنةيفلخلا ةءاضلا ضيوعت

معنمعنبسكلا يف يئاقلتلا مكحتلا

داعبلا يثلث جيجضلا حيشرتداعبلا يثلث جيجضلا حيشرتةطشنلا جيجضلا تاحشرم

معنمعن(EIS) ةروصلل ينورتكللا تيبثتلا

(CBR)تباث تب دعمو ،(CVBR) ديقم ريغتم تب لدعمتانايبلا لقن لدعم يف مكحتلا

اهنيوكت مت ةراشإ ىلعأ لثم اهسفن ةقدلاب JPEG ريوصتويديف ةطقل

نيوكتلل ةلباق ةذفان 16ةنيعم فادهأ بجح

.ةموعدملا تاراعشلاو ةصصخملا روصلا نيمضت .ةموعدملا ةددعتم تاغل عم ليدعتلل لباق صنو ،خيراتلاو تقولاو اريماكلا مساويديفلا ةشاش

زتره 60 وأ زتره 50 عاضوأ ،يئاقلت فاقيإ /ليغشت رايتخا ةيناكمإضيمولا حيحصت



ةينفلا تافصاوملا

جمانربلا تازيم
قبسم طبض دادعإ ٢٥٦•
ةلوج 32•
طبضلا ةقبسُم ةقد ±0.05°•
ةئيهتلل ةلباق حسم تايلمع 8•
(اهنم لكل قئاقد 5 ىتح) ليجستلل ةلباق طامنأ 8- طامنأ•
 ،ةيسورلاو ،ةينامللاو ،ةيسنرفلاو ،ةيلاطيلاو ،ةيلاغتربلاو ،ةينابسلاو ،ةيزيلجنلا) تاغللا ةددعتم مئاوقلا•

(ةيروكلاو ،ةطسبملا ةينيصلاو ،ةيكرتلاو
رورم ةملكب ةيمحم•
مجحلا يف ةئيهتلل لباق ،غراف ةذفان راطإ ١٦•
لئاملا راسملا لفسأ دنع ةجرد 180 رادقمب ةبقلا ريودت ىلع "يئاقلتلا بلقلا" ةزيم لمعت•
تاءارجإب نيوكتلل لباق فاقيإ•
ريبكتلا قمع عم بسانتي امب رمتسم لكشب ريودتلا/ةلاملا تاعرس ضفخ•
مدختسملا ةطساوب نيوكتلل ةلباق تاءارجإ ةعست ةيليلحتلا Pelco تاودأ نمضتت•
DNN ةقيمعلا ةيبصعلا ةكبشلا تليلحتل ةددعتم تاءارجإ•
روصلا نم بابضلا ةلازإ عاضوأ•

PELCO نم ةزّزعملا تليلحتلا جمارب
ةنّسحم تاءارجإ ةينامثو ،نييساسأ نيءارجإ ىلع Spectra Enhanced تاريماك ةلسلس لمتشت

ليغشت ىلع ةرداق اريماكلا ربتُع .اهئادأو اريماكلا ةنورم نيسحتل ؛مدختسملا لبق نم نيوكتلل ةلباق

.تقولا سفن يف Basic نيءارجإ ىلإ ةفاضلاب ،Enhanced تاءارجلا نم نينثا ىلإ لصي ام

دنع اًّيئاقلت تاراذنلا قلطتو فشكت يتلا تاءارجلل ةفلتخملا تاططخملا طبض كنكمي ،ءارجإ لكل

 .نيعم طاشن فاشتكا

عم ةقفاوتم تاءارجإو ،يسايق بيو ضرعتسم مادختساب هنيكمتو ليلحت نيوكت نكمي

VideoXpert، ماظن معدي ىرخأ تاهج جاتنإ نم رخآ-ماظن وأ API ليلحتل Pelco.

:يلي ام ةحاتملا ةيساسلا ةيليلحتلا تاءارجلا نمضتت

 لعفب ةسدعلا ةقاعإ ةلاح يف راذنلا قلطإ متي .ةيؤرلا لاجم يف نيابتلا تارييغت فشتكي :اريماكلا ليطعت•
 ريغ ةروصب اريماكلا عضوم رييغت دنع راذنإ قلطني اًضيأو .ةسدعلا ءاطغ وأ شامق ةعطق وأ ناهد تاشاشر
.اهب حرصم

 نع فشكلا مت اذإ ام اريماكلا دّدحت ،ةيساسحلا بسح :ةقطنملا ساسأ ىلع ةطيسبلا ةكرحلا فاشتكا•
.نيوكتلل ةلباق ةقطنم نمض ةيفاك ةكرح

:يلي ام ةحاتملا ةنسحملا ةيليلحتلا تاءارجلا نمضتت

 ءاقب ةلاح يف اًراذنإ قلطيو ةددحم ةقطنم يف ةدوجوملا تانئاكلا فشتكي :ةدجاوتملا تانئاكلا فشك•
 فاشتكا كلذك ءارجلا اذهل نكمي .ءارجلا اذهل اًجذومن راطملا دُعي .بقارم نودب ةقطنملا يف نئاكلا
.ةقلزنملا تاقاطبلاك ATM تانيكام فلخ تانئاك

 دنع راذنإ قلُطي مث نمو ،اًنيعم اًدهشم لخدت يتلا تانئاكلا بقعتيو فشتكي :ةئيهتلل ةلباقلا ةكرحلا•
 تاطيحملا يف ساسلا يف ءارجلا اذه مدختسُي .مدختسملا لِبق نم ةددحملا ةقطنملا تانئاكلا لوخد
.طيحملا تاريغت نع ةجتانلا ةئطاخلا تاراذنلا ددع ليلقتل رورملا ةكرح اهيف فخت يتلا ةيلخادلا

•AutoTracker: ماظنلا موقي ،يئاقلتلا عبتتملا ءارجإ ةئيهت دنع  .ةيؤرلا لاجم يف ةكرحلا بقعتيو فشتكي 
.ةبقارملا ةقطنم نم يفتخي وأ نئاكلا فقوتي ىتح نئاكلا ةكرح عبتتل ةلاملاو ريودتلاب اًيئاقلت

 .ددحم هاجتا يف نئاك وأ صخش كرحت دنع ةمحدزملا قطانملا يف اًراذنإ ردصي :هاجتلا ةددحم ةكرحلا•
 كرحتت تانئاك فاشتكا تاريماكلل نكمي ثيح قفن وأ راطم ةباوب ءارجلا اذهل ةيجذومنلا تابيكرتلا لمشت
.جورخلا باب ربع لخدي درف وأ رورملل يداعلا قفدتلا هاجتا يف

 نكمي .ةياغلل ةليوط ةرتفل ةددحم ةقطنم يف تابكرملا وأ صاخشلا ءاقب فشتكي :عكستلا فاشتكا•
 بعلمو يللا فرصلا تانيكام لوح هيف هبتشم كولسب يلعف راطخإ قلطإ يف ءارجلا اذه نم ةدافتسلا
.مللسلا مضي يذلا ةيانبلا ءزجو ةسردملا

 دعل ءارجلا اذه مادختسا نكمي  .ةددحم ةقطنم لخدت يتلا تانئاكلا ددع دعب موقي :تانئاكلا دع•
 صاخشلا بقعت ىلع ءارجلا اذه دمتعي .ليلق ماحدزا هب رجتم لخاد وأ رجتم جرخم/لخدم يف صاخشلا
.ةمحدزم ةئيب يف مهدع سيلو

 ءارجلا اذه ربتعي .مدختسملا لِبق نم ةددحم -ةقطنم نم نئاك ةلازإ ةلاح يف اًراذنإ قلطي :تانئاكلا ةلازإ•
 لاثمت وأ طئاحلا ىلع نم ةينف ةحول ةلازإ لثم ،ةميقلا ةيلاع تانئاكلا ةلازإ فاشتكا يف نوبغري نمل اًيلاثم
.هتدعاق ىلع نم

 هب حمسي امم لوطأ ةرتفل ةساسح ةقطنم نم ةبرقم ىلع تفقو يتلا تابكرملا فشتكي :ةفقوتملا ةبكرملا•
 ،راطملا فيصر ةفاح دنع لازنلا تايلمع ةبقارمل يلاثم ءارجلا اذه .مدختسملا لِبق نم ددحملا تقولا
.تاباوبلا دنع تابرعلا راظتناو ،رورملا تارمم لطعتو ،بيرملا راظتنلاو ،راظتنلا ضرفو



ةينفلا تافصاوملا

ويديفلا

 ،عفترملا H.264 وأ ،يسيئرلا وأ ،يساسلا عضولاويديفلا ريفشت

H.265 يسيئرلا عضولا،

MJPEGو

 دادعإ بسح ةريغتم ةيناثلا ةراشلاو ،ةنمازتم تاراشإ 3 ىتحويديفلا تاراشإ
ةيسيئرلا ةراشلا

 ،3 ،5 ،6 ،7.5 ،8.333 ،10 ،12.5 ،15 ،20 ،25 ،30 ،50 ,60 ىلإ لصيتاراطلا لدعم
(ةراشلا ةئيهتو ،ةقدلاو ،ريفشتلا بسح) 1 ،2 ،2.5

ةقد ىلعأ

٣٨٤٠ × 4K٢١٦٠ زرُّط

2MP1920x1080 زرُّط

ةكبشلا

 ،(IGMP ددعتملا ثبلا ،يداحلا ثبلا) UDP/IPو ،TTCP/IPةموعدملا تلوكوتوربلا
 ،RTPو ،تباثلاو ،يكيتاموتولا نيوكتلاو ،DHCPو ،UPnPو
SNMPو ،*IPv6و ،IPv4و ،NTPو ،RTSPو v2c/v3، وQoS، 
 ،TLSو ،SSHو ،SSLو ،v3و ،SNMP v2و ،HTTPSو ،HTTPو
802.1xو  ،FTPو ،SMTPو ،WS-discoveryو ،TTLSو )EAP(، 
 NTCIP 1205و ،ARPو

نومدختسملا

 نيتراشإ) ةقدلا تادادعل اًعبت ًانمازتم اًمدختسم ٢٠ ىتح يداحلا ثبلا
(نيتنومضم

 نومدختسملا دودحم ريغددعتملا لاسرلا

رورم ةملكب يمحمناملاب قلعتملا لوصولا

هدادعإو بيولا حفصتم ضرعجماربلا ةهجاو

 (ثدحأ وأ) PelcoEndura 2.0 ماظن لماكت
Digital Sentry 7.3 (ثدحأ وأ)

 ،ONVIF S فيرعتلا فلمو ،Pelco تاقيبطت ةجمرب ةهجاوةحوتفملا تاقيبطتلا ةجمرب ةهجاو
T فيرعتلا فلمو ،G فيرعتلا فلمو

Pelco نم لومحملا قيبطت عم جمدملومحملا قيبطت

ماظنلا تابلطتم نم ىندلا دحلا

زتره اجيج ٢٫٤ ةعرسب ،Intel® Core™ i3 جلاعم جلاعملا

 Mac® OS X وأ (bit-64و 32-bit) Windows® 10 Windows 7 ليغشتلا ماظن
(ثدحأ وأ) 10.4

(RAM) يئاوشعلا لوصولا ةركاذ نم تياب اجيج ٤ ةركاذلا

(رثكأ وأ) تباجيم ١٠٠ ةكبشلا ةهجاو ةقاطب

 (ثدحأ وأ) Firefox 71 وأ (ثدحأ وأ) Internet Explorer® 8.0 بيولا حفصتم
 ةيليلحتلا تاءارجلا ةئيهت دنع ىصوي ؛(ثدحأ وأ) Chrome 81 وأ
(ثدحأ وأ) Internet Explorer 8.0 مادختساب

ةيليلحتلا تاءارجلا

 Pelco نم ةيليلحتلا تاءارجلل ةبولطملا ةمظنلا

;Pelco VideoXpert مدختسم ةهجاو

;VX تاودأ ةعومجم

Endura 2.0 (ثدحأ وأ);

(ثدحأ وأ) Digital Sentry 7.3 ةينقت

 تاقيبطتل كولسلا هيبنت تانايب ثب Pelco API ةهجاول نكميةحوتفملا تاقيبطتلا ةجمرب ةهجاو
pdn.pelco.com ىلع ةرفوتم يهو ،ىرخأ تاهج نع ةرداص

ةماعلا تافصاوملا

لكيهلا

موينمولأيفلخلا قودنصلا

ةيرارح نئادل ،موينمولأ ةيوبقلا اريماكلا كرحم

4K زرُّطل تانوبراك يلوبو ،MP 2 زرُّطل نوليان ةيلفسلا ةبقلا

ةبقلا نيهوت

f/0.5 ءوضلا نادقف ةمتعم

f/0.0 ءوضلا نادقفةيفاص

(يفلخلا قودنصلا) لباكلا لاخدإ

ةصوب 0.75 لوطب تليصوت ةبيكرت فقسلاب ةتبثملا زرطلا يف

ةصوبلا فصنو ةدحاو ةصوب هلوط NPT نسب ٍلدتم لماح ربعيلدتم

(4K زرُّط) (1080p زرُّط) ةدحولا نزو

ً(لطر 7.05) مجك 3.2ً(لطر 6.6) مجك 3.0يلخاد ،فقسلاب ّتبثُم

ً(لطر 7.94) مجك 3.6ً(لطر 7.5) مجك 3.4ةئيبلا قيدص ،فقسلاب تيبثتلا

لطر 9.04) مجك 4.1ً(لطر 8.6) مجك 3.9 ةئيبلل قيدصلا زارطلاو يلدتملا زارطلا

(EPA) لاّعفلا ضرعلا ةقطنم

ةعبرم ةصوب 47 ،يسمش ٍقاوبو لماح نود ٍلدتم

ةعبرم ةصوب 96.5 ،يسمش ٍقاو عم IWM ةلسلس لماح مادختساب

راذنلا

قلغملا وأ حوتفملا راذنلا ةلاح فشتكتةبقارم ريغ

 ةقاطب مواقمب قلغملا وأ حوتفملا ريصقلا راذنلا ةلاح فشتكتاهتبقارم متت
 -موأ وليك 1 ةيجراخ

 دحب ريبمأ يللم 3.5 ،ىصقأ دحب رمتسملا رايتلا نم تلوف 3.5(4)لاخدإ
ىصقأ

 دحب ريبمأ يللم 150 ،ىصقأ دحب رمتسملا رايتلا نم تلوف S (2)32±لّحرملا جرخ دهج
ىصقأ

توصلا

هاجتلا يئانث ،لماك سكلبودتوصلا

 نم ىصقلا دحلا ،ةيلضافت ةياقو موأ وليك-3 ؛طخلا ىوتسملاخدإ
1Vp-p ةراشلا ىوتسم

1Vp-p ،يلضافت موأ 600 ؛طخلا ىوتسمجارخإ

نمضملا توصلاثبلا

ةينيزختلا ةعسلا

؛SDXC تاقاطب معدت SD ةقاطب ةحتفيلحم نيزخت
 ،ةدحاو ةيناث نيب اهتدم حوارتت ويديف عطاقم طاقتلل حلصت
 فاشتكا وأ اريماكلا ليطعت عضو يف ٍناوث رشعو ،ٍناوث سمخو
 يف رارمتساب ويديفلا ليجست ةيناكمإو ؛راذنلا قلطإ وأ ةكرحلا

 ؛عطاقملا لادبتسا ةيصاخ عم ةكبشلاب لاصتلا عاطقنا ةلاح
 ONVIFو FTP نيلوكوتوربلا ربع ويديفلا تافلم ىلإ لوصولاو

Profile G

.طقف IPv6 رشن تايلمع سيلو ,ةطلتخملا IPv6و IPv4 تيبثت تايلمع* معدي*
 جمانربب ةنراقملاب لقأ لاقتنا نمزو ،مادختسلا ةلوهسو ،مكحتلل Pelco نم طئاسولا لغشم مادختساب ىصوي†

QuickTime.

http://www.pdn.pelco.com 
pdn.pelco.com
http://pdn.pelco.com


ةينفلا تافصاوملا

ليغشتلا ةرارح ةجرد

:(يلخاد) فقسلاب تبثم
(تياهنرهف ةجرد 131 ىلإ 14 نم) ةيوئم ةجرد 55 ىلإ 10- نمليغشتلا ةرارح ةجرد

ةيوئم ةجرد 10–ةدرابلا ءاوجلا يف ءدبلا

ةيئيبلا تادحولا

 مادتسملا ليغشتلا

(تياهنرهف ةجرد 140 ىلإ 59.8- نم) ةيوئم ةجرد 60 ىلإ 51- نمةرارحلا ةجرد

ىصقلا دحلا ليغشت

(مويلا يف تاعاس 4) ةيوئم °65ةرارحلا ةجرد

(تياهنرهف ةجرد 40-) ةيوئم ةجرد 40-ةدرابلا ءاوجلا يف ءدبلا

(تياهنرهف ةجرد 4-) ةيوئم ةجرد 20-جلث نود ةدوربلا

(تياهنرهف ةجرد 4-) ةيوئم ةجرد 20-ديلجلا ةلازإ 

(تياهنرهف ةجرد 149 ىلإ 4- نم) ةيوئم ةجرد 65 ىلإ 20- نمنيزختلا ةرارح ةجرد

(فثاكت نود) %95 ىلإ 5نيزختلا ةبوطر

ليغشتلا ةبوطر

(فثاكتم ريغ) % 90 ىلإ % 10 نم ةيبسنلا ةبوطرلا ةبسن(يلخاد) فقسلاب تبثم

،ةئيبلل قيدص فقسلاب تبثم
% 100 ىلإ % 10 ،ةيبسنلا ةبوطرلاةئيبلل قيدص ٍلدتم زارط

ةيكيناكيملا
(طقف ةبقلا صرق)

(ةيودي ريودت ةعرس) ث/ةجرد 100 ىتح ةجرد 0.05 نم ةنيابتم ةعرس

°0.05±طبضلا ةقبسُم ةقد

رمتسملا نارودلا نم ةجرد ٣٦٠ نارودلا ةكرح

.ةجرد 90- ىتح ةجرد 1+ نم ةيسأرلا ةلاملا

ةيناثلا يف ةجرد 700 ىلإ لصي امىوصقلا ريودتلا ةعرس

ةيناثلا يف ةجرد 500 ىلإ لصي امىوصقلا ةلاملا ةعرس

يوديلا ةلاملا/نارودلا ةعرس

ةيناث/ةجرد 100 ىلإ ةجرد 0.05 نم :يوديلا ليغشتلاب نارودلا

ةيناث/ةجرد 50 ىلإ ةجرد 0.05 نم :يوديلا ليغشتلابةلاملا

قبسملا طبضلا تاعرس

ث/ةجرد 700 نارودلا

ث/ةجرد 500 ةلاملا

حايرلا تافصاوم

 يف اًرتموليك 241/ةعاسلا يفً ليم 150) ةجرد 130 ىلإ 0 نمةكرحلا يف لماك مكحت
(ةعاسلا

PELCO نم يكذلا طغضلا ةينقت

يددرتلا قاطنلا ضرعو نيزختلا ةعس تابلطتم ليلقت ىلع Pelco نم يكذلا طغضلا ةينقت لمعت

 نيزختلا تابلطتم نم للقت امنيب %70 ىلإ لصت ةبسنب

 ويديفلا عطاقم يف ثدحت يتلا  ةيكيمانيد ةقيرطب ةكرحلا ليلحت ىلع Pelco نم يكذلا طغضلا ةينقت لمعت
 ةيحلا

 ليصافتلاب ظافتحلا عم ،ءاكذب اهجاتحت ل يتلا تامولعملا طغضت يكل ،ةيكيمانيد ةقيرطب يلعفلا تقولا يف
 ةدوجب

 قيرط نع ةكرحلا ةئيطب دهاشملا يف اًيئاقلت I-frame مسو ددع لقي .دهشملا نم ةمهملا قطانملا يف ةحضاو
 نيكمت

 قاطنلا ضرع نم %70 ىلإ لصي ام ريفوت نكمي .يكذلا طغضلا يف ةفاضم ةزيم يهو ،ةيكيمانيدلا GOP ةزيم

.جراخملاو لخادملا دودحم نزخم لاثملا ليبس ىلع ،متت يتلا ةكرحلاو دهاشملا ديقعت ىدم ىلإ ًادانتسا ىددرتلا

PELCO نم اريماكلا طبر ايجولونكت

حبصت يكل :ةيسيئرلا Pelco تاجتنم لضفأ نم نينثا نيب Pelco نم اريماكلا طبر ايجولونكت عمجت

ىلع ةردقلا ىلإ ةفاضلاب ،ةعساو ةحاسم ربع Optera نم لصاوتمو سلس لكشب عاضولاب اًّملم

،ةبيرقلا Spectra Enhanced مادختساب ليصافتلا نم ريبك ردق ىلع لوصحلل يكيتاموتلا بيرقتلا

.ةقدب تابكرملاو صاخشلا ةعباتمو

ةقاطلاب رمتسملا دادملا

تلوف 24 ةقاطب (PoE) تنرثيلا ربع ةقاطلا ديوزت ةينقتب Spectra Enhanced 7 تاريماك تممص

لمعت .تيبثتلاو ليصوتلاو طيطختلا ةلوهسو فيلاكتلا ليلقتل ؛اًّرمتسم اًرايت تلوف 48و اًددرتم اًرايت

ةجاحلا نم دحت يتلاو ،ةقاطلا تادادمإ وأ PoE لعفب ةّنكمملا ةكبشلا حيتافمب PoE ةفيظو

ريغ ةقاطلاب دادمإ ردصم ربع لطعتلا نم اريماكلا ةملس نم ديزتو ،ةلصفنم تلباكو ةقاط تادادمل

.(UPS) عطقنم

24 /اًّرمتسم اًرايت تلوف 48و PoE نيب ةقاطلاب دادملل ةيفاضلا تازيهجتلا كلذك تاريماكلا معدت

لمعت اريماكلا تناك اذإ .ةقاطلا بحسل يسيئرلا ةقاطلا ردصم رايتخاب حمست امك ،اًددرتم اًرايت تلوف

عطقنا مث ،اًددرتم اًرايت تلوف  /اًّرمتسم اًرايت تلوف 48 ةقاطلاب دادمإ ردصمو PoE ةقاط نم لكب

.ويديفلل نادقف وأ عاطقنا يأ نود ،ليدب ةقاط ردصم ىلإ اريماكلا لوحتتس ،يسيئرلا ةقاطلا ردصم

.ىرخأ ةرم يسيئرلا ردصملا ىلإ ةسلسب اريماكلا لوحتت ،ةيسيئرلا ةقاطلا ردصم ةداعتسا درجمب



ةينفلا تافصاوملا

ءابرهك

-1000Base ىلإ ةفاضلاب ،100Base-TX لجأ نم RJ-45 لصوم ذفانملا
TX

Auto MDI/MDI-X
 يوديلا دادعلا /يئاقلتلا ضوافتلا

لضفأ وأ Cat5e تلباكلا ةكبش عون

 ةزهجأو Pelco نم FSFP ةئفلا نم لابقتسلاو لاسرلا ةزهجأ معدلSFP/FSFP ةهجاو
ةيجراخلا فارطلل MSA عم ةقفاوتملا لابقتسلاو لاسرلا

 رمتسملا رايتلا نم تلوف 48 ؛ددرتملا رايتلل تلوف 32 ىلإ 20 نم لخدلا ةيطلف
يمسا دهجب
 رايتلا نم تلوف 24 ؛رمتسملا رايتلا نم تلوف 53 ىلإ 42 نم
يمسا دهجب رمتسملا

لاخدلا ةقاط

 وأ ةيلخادلا تادحولل ىصقلا دحلا (ريبمأ تلوف 30) ريبمأ 2  ددرتملا رايتلل تلوف 24
ناخس نود ةيئيبلا

ناخسب ةيئيبلا ةدحولل ىصقلا دحلا (ريبمأ تلوف 71) ريبمأ 4.8

 نود ةيئيبلا وأ ةيلخادلا تادحولل ىصقلا دحلا (تاو 40) ريبمأ 1 رمتسم رايت تلوف ٤٨
ناخس

ناخسب ةيئيبلا ةدحولل ىصقلا دحلا (تاو 80) ريبمأ 1.9

 ةيئيبلا وأ ةيلخادلا تادحولل ىصقلا دحلا (تاو 32) ريبمأ 802.3bt( Ethernet)0.7 ربع ةقاطلا ديوزت
ناخس نود

ناخسب ةيئيبلا ةدحولل ىصقلا دحلا (تاو 70) ريبمأ 1.3

 تاجردو طقف ةيلخادلا زرُّطلل ىصقلا دحلا (تاو 25) ريبمأ 802.3at( Ethernet)0.5 ربع ةقاطلا ديوزت
ةيوئم °10– نم ىلعأ ةطيحملا ةرارحلا

عارتخلا تاءارب/تافينصتلا/تاداهشلا

•CE (أ ةئفلا)
(أ ةئفلا) ،(FCC) ةيلارديفلا تلاصتلا ةنجل•
•ICES-003، (أ ةئفلا)
UL/cUL ـب ةجردم•
•UL/IEC/EN 60950-1، 60950-22، 62368-1
•KC
•NOM
•RCM
•EAC*
•BIS
:ةئيبلل ةقيدصلا زرطلا•

 4X عونلا–
–EN 50155 (EN 61373 ب ةئفلا ،1 فينصتلا)
IEC/EN 60068-2-1 ةدوربلا رايعم–
IEC/EN 60068-2-2 ةفاجلا ةرارحلا رايعم–
–IEC/EN 60068-2-6 جتنملا زازتها
IEC/EN 60068-2-14 ةرارحلا تاجرد رييغت–
–IEC/EN 60068-2-27 جتنملا مادطصا
(يرود) IEC/EN 60068-2-30 ةبطرلا ةرارحلا–
(ةتباثلا ةلاحلا)IEC/EN 60068-2-78 ةبطرلا ةرارحلا–
–IEC/EN 62262 مادطصلا (IK 10)
–IEC/EN 60529 (ةيملاعلا ةيامحلا تاملع IP66، وIP67)

•IEC 62676-5 تاريماكلا ةزهجل ةروصلا ةدوج ءادأو تانايبلا تافصاوم
(ةئيبلل ةقيدص زرط) NEMA TS2 para 2.2.7 - 2.2.9 عم ةقفاوتم•
•FDOT (ةئيبلل ةقيدص زرط)*
Cisco® Medianet Media Services Proxy 2.0 عم ةقفاوتم•
Profile Tو ،Profile Qو ،Profile Gو ،ONVIF Profile S عم ةقفاوتم•
 B2 6,802,656و B2 6,793,415و 5,931,432 مقر ةيكيرملا ةدحتملا تايلولاب عارتخا تاءارب ىلع ةلصاح•

B2 6,821,222و

 وأ عنصملا ىلإ عوجرلا كنكمي .ةقلعم تاداهشلا هذه لازت ل ،رشنلل ةقيثولا هذه لوثم دنع*
www.pelco.com تاداهشلل نهارلا عضولا ىلع لوصحلل.

http://www.pelco.com


Pelco, Inc.

625 W. Alluvial, Fresno, California 93711 United States

( ٨٠٠ ) ٢٨٩ - ٩١٥٠ سكاف ( ٨٠٠ ) ٢٨٩ - ٩١٠٠ فتاهادنكو ةدحتملا تايلولا

+١ ( ٥٥٩ ) ٣٤٨ - ١١٢٠ سكاف +١ ( ٥٥٩ ) ٢٩٢ - ١٩٨١ فتاه ًايلود

www.pelco.com

ةينفلا تافصاوملا

.Pelco ةكرش حلاصل ةلجسم ةيراجت تاملع Pelco راعشو Pelco دعت

ةيراجت تاملع ةقيثولا هذه ءاحنأ يف ةددحملا تامدخلاو تاجتنملا ءامسأ ةفاك دعت

ةلجسُم ةيراجت ةملع وأ ةيراجت ةملع يأ بايغ نإ .ةينعملا تاكرشلل ةلجسم ةيراجت تاملع وأ 

.ةيركفلا ةيكلملا قوقح نع ًلزانت لكشي ل دنتسملا اذه نم

.راعشإ نود رييغتلل هرفوتو جتنملا تافصاوم عضخت

.ةظوفحم قوقحلا عيمج .Pelco, Inc ةكرشل ,2020 ماعل © رشنلاو عبطلا قوقح

ماظنلا زرط ماقرأ

تانوكملا زرط ماقرأ

اهب ىصوملا لماوحلا
ةيلدتملا ةيوبقلا تاريماكلا

 يف هعضو نكمي ،دوسلا وأ ضيبلا نينوللاب ،طئاحلا يف تيبثتلا لماحIWM ةلسلس
دومعلا وأ ،ةفرشلا وأ ،ةيوازلا

IWM-MKITةيوبقلا ةلسلسلا ماظن ةيامحل ةيرحبلا تازيهجتلا تممص Spectra 
.ينافلجلا لكآتلا نم IWM عارذ عم اهبيكرت مت يتلا

 ،ددرتملا رايتلل تلوف 24 لماكتم لوحم عم ،طئاحلا يف تيبثتلا لماح IWM24 ةلسلس
 ،ةيوازلا يف هعضو نكمي ،دوسلا وأ ضيبلا نينوللاب ،ريبمأ تلوف 100و
دومعلا وأ ،ةفرشلا وأ

PP350/PP351 ةضفخنملا راوسلا حطسل/يرادج لماح
 هليدعت نكميو ،دوسلا وأ ضيبلا نينوللاب ،مجحلا ريغص يرادج لماح SWM ةلسلس

ةدمعلا وأ ناكرلا يف بيكرتلل
IDM4012SS-SW أدصلل مواقم ذلوف ،بيكرت عارذ للخ نم ةيذغتلا، RAL 9003

IDM4018-SW ضيبأ ،بيكرت عارذ للخ نم ةيذغتلا، RAL 9003

ةيرايتخلا تاقحلملا
POE90U1BT-EUKةقاط كلس لمشي EU وUK 90 دحاو ذفنم نقحملW HPoE 

802.3BT
POE90U1BT-USةقاط كلس لمشي US 90 دحاو ذفنم نقحملW HPoE 802.3BT

POE90U1BT90 دحاو ذفنم نقحم ةقاط كلس لمشي لW HPoE 802.3BT
اًّرمتسم اًرايت تلوف 24 دحاو ةقاطلا ردصم ةقاط كلس لمشي ل(WCS ةلسلس) WCS1-4 زارط

ECPS-48VDC-5A رمتسملا رايتلل تلوف ٤٨ ةيلخاد ةقاط ردصم

فقسلاب ةتبثملا ةيوبقلا تاريماكلا
SD5-Pموينموللا نم لكيهو ،ةصوب 2 × ةصوب 2 ساقم فقسلاب بيكرت ةحول، 

ةصوب 2 × ةصوب 2 ساقم فقسلا حاولل ليدب
SCA1ةدحول ةمعاد نابضق B7-Fطلب تابيكرت لاكشأ يف مادختسلل ؛ 

فقسلا

عونلا
 قودنصلا نول

يفلخلا

 ةقلح نول

ةوسكلا
ةبقلا فصوزارطلا مقرماظنلا حوضوةبق

 ةيلخاد) فقسلاب ةتبثم

2MP)
ضيبأدوسأ

ةيلخاد فقسلاب تيبثتلل ءاضيب ةفوشكم ريغ Spectra Enh7 1080p 30X ةبقMP 30XS7230L-FW0 2ةمتعم

ةيلخاد فقسلاب تيبثتلل ءاضيب ةفوشكم Spectra Enh7 1080p 30X ةبقMP 30XS7230L-FW1 2ةيفاص

دوسأدوسأ2MP ةيئيب ،فقسلاب ةتبثم
ةيئيب فقسلاب تيبثتلل ءادوس ةفوشكم ريغ Spectra Enh7 1080p 30X ةبقMP 30XS7230L-YB0 2ةمتعم

ةيئيب فقسلاب تيبثتلل ءادوس ةفوشكم Spectra Enh7 1080p 30X ةبقMP 30XS7230L-YB1 2ةيفاص

دوسأضيبأ2MP ةيئيب ،ةقّلعم
ةيئيب ةقّلعم ءاضيب ةفوشكم ريغ Spectra Enh7 1080p 30X ةبقMP 30XS7230L-EW0 2ةمتعم

ةيئيب ةّقلعم ءاضيب ةفوشكم Spectra Enh7 1080p 30X ةبقMP 30XS7230L-EW1 2ةيفاص

دوسأدوسأ2MP ةيئيب ،ةقّلعم
ةيئيب ةقّلعم ءادوس ةفوشكم ريغ Spectra Enh7 1080p 30X ةبقMP 30XS7230L-EB0 2ةمتعم

ةيئيب ةّقلعم ءادوس ةفوشكم Spectra Enh7 1080p 30X ةبقMP 30XS7230L-EB1 2ةيفاص

ضيبأدوسأ4K ةيلخاد ،فقسلاب ةتبثم
ةيلخاد فقسلاب تيبثتلل ءاضيب ةفوشكم ريغ Spectra Enh7 4K 18X ةبقK 18XS7818L-FW0 4ةمتعم

ةيلخاد فقسلاب تيبثتلل ءاضيب ةفوشكم Spectra Enh7 4K 18X ةبقK 18XS7818L-FW1 4ةيفاص

دوسأدوسأ4K ةيئيب ،فقسلاب ةتبثم
ةيئيب فقسلاب تيبثتلل ءادوس ةفوشكم ريغ Spectra Enh7 4K 18X ةبقK 18XS7818L-YB0 4ةمتعم

ةيئيب فقسلاب تيبثتلل ءادوس ةفوشكم Spectra Enh7 4K 18X ةبقK 18XS7818L-YB1 4ةيفاص

دوسأضيبأ4K ةيئيب ،ةقّلعم
ةيئيب ةقّلعم ءاضيب ةفوشكم ريغ Spectra Enh7 4K 18X ةبقK 18XS7818L-EW0 4ةمتعم

ةيئيب ةقّلعم ءاضيب ةفوشكم Spectra Enh7 4K 18X ةبقK 18XS7818L-EW1 4ةيفاص

دوسأدوسأ4K ةيئيب ،ةقّلعم
ةيئيب ةقّلعم ءادوس ةفوشكم ريغ Spectra Enh7 4K 18X ةبقK 18XS7818L-EB0 4ةمتعم

ةيئيب ةقّلعم ءادوس ةفوشكم Spectra Enh7 4K 18X ةبقK 18XS7818L-EB1 4ةيفاص

ةيوبقلا اريماكلا كرحم(HD) ةقدلا ةيلاع ةيلفسلا ةبقلا4Kو 2MP يفلخلا قدنصلا

B7-Fةيلخاد فقسلاب ةتبثمLD7F-01080 ،ةفوشكم ريغ ،ءاضيب ،ةيلخادpD7230L 1080p 30X

B7-F-Eةيئيب ،فقسلاب ةتبثمLD7F-1 1080 ،ةفوشكم ،ءاضيب ،ةيلخادpD7818L4K 18X

B7-PW-Eءاضيب ،ةيئيب ةقّلعمLD7PB-0 1080 ،ةفوشكم ريغ ،ءادوس ،ةيئيبp

B7-PB-Eءادوس ،ةيئيب ةقّلعمLD7PB-11080 ،ةفوشكم ،ءادوس ،ةيئيبp

 قيدانصلاو فقسلاب ةتبثملا ةيفلخلا قيدانصلا عم ةيلفسلا ةيئيبلا بابقلا مدختسا *

.ةيئيبلا ةيلدتملا ةيفلخلا

LD7AF-04 ،ةفوشكم ريغ ،ءاضيب ،ةيلخادK

LD7AF-14 ،ةفوشكم ،ءاضيب ،ةيلخادK

LD7APB-04 ،ةفوشكم ريغ ،ءادوس ،ةيئيبK

LD7APB-14 ،ةفوشكم ،ءادوس ،ةيئيبK


