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1. Aprašymas

D-EyE  4x1 yra profesionalus asmeninis  teisėsaugos pareigūno įrašymo įrenginys,  suprojektuotas ir

paruoštas naudojimui 24/7. Siekiant operatyvaus ir greito įvykio fiksavimo yra įrengtas vaizdo ir foto mygtukai

šone  ir  priekyje  dalyje,  kurių  pagalba  galima  greitai  pradėti  įrašyti  ekstremalią  situaciją.  Net  ir  išjungimo

būsenoje  galite  ilgai  paspausti  ir  palaikyti  vaizdo  įrašo  mygtuką,  kad  galėtumėte  pradėti  įrašyti  iškart  po

įjungimo, kad nepraleistumėte jokių svarbių situacijų. 

Korpusas yra plokščias ir lengvas, jį galima nešioti ilgą laiką neapsunkinant pareigūno. Jį galima dėvėti

su pečių spaustukais, galiniais spaustukais, magnetiniais spaustukais ir kaiščių spaustukais ant kišenės, diržo

ar kito drabužio. Siekiant užtikrinti ilgą darbo laiką, D-Eye 4x1 yra įmontuota 3200mAh įkraunama ličio baterija.

Įkrovimo  laikas  yra  mažiau  nei  4  valandos,  o  pilnas  įkrovimas  gali  užtikrinti  daugiau  nei  17  valandų

autonominio darbo laiko (vaizdo fiksavimo). Jis turi ilgiausią akumuliatoriaus tarnavimo laiką.

D-EyE  4x1 vaizdo registratoriai  lengvai  konfigūruojami atliekant  nustatymus pačiame įrenginyje,  per

kompiuterio  programą arba prijungus prie  grupinio įkrovimo stoties.  Šie registratoriai  suderinami su Leida

duomenų perkėlimo stotimis naudojant firminę programinę įrangą.

D-EyE 4x1 Apžvalga
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2. Funkcionalumas

• Profesionalus vaizdo/foto/garso įrašas, vaizdo įrašymo paleidimas vienu mygtuku, maksimali video raiška 1080P, su galimybę
įjungti žemesnę raišką.
• Automatinis/rankinis vaizdo įrašymo paleidimas, foto (iki 34 MPx) vaizdo įrašymo metu;
• Mikrofono dėka įrenginys atlieka aukštos kokybės garso fiksavimą; 
• 2“ LCD monitorius leidžia patogiai peržiūrėti įrašus pačiame įrenginyje;
•Siekiant kokybiškesnio įrašo prieblandoje ir vakare, automatinis ir rankinis IR LED įjungimas užtikrinantis veido atpažinimą iki
5 metrų visiškoje tamsoje.
•  Laiko,  įrenginio  ir  padalinio  žyma  (ilgo  įrašo  pavadinimo  technologija)  patogesniam  įrašų  archyvavimui  (nustatoma
administratoriaus programa); 
• Galimybė jungti prie grupinio įkrovimo-duomenų saugojimo stotelių;
• Įrašo (duomenų) apsauga slaptažodžio pagalba (opcionaliai). Specialios programos pagalba administratoriaus nustatomas
slaptažodis apsaugantis įrašus nuo nesankcionuoto jų ištrinimo iš įrenginio.

Pagrindinės charakteristikos

• Lūstas užtikrina stabilų įrenginio veikimą žemomis energijos sąnaudomis;
• Pažangus CMOS sensorius užtikrina tikslų ir ryškų spalvų atvaizdavimą;
• 140 laipsnių objektyvas užtikrina platų apžvalgos kampą ir vaizdo kokybę;
• Profesionalus atsparumo išoriniam poveikiui indeksas IP66 užtikrina veikimą atšiauriomis sąlygomis;
• Nedidelis ir lengvas korpusas su patogiu laikikliu palengvina kasdieninę eksploataciją;
• Smūgiams ir  temperatūrai  atspari  korpuso plastmase užtikrina duomenų išsaugojimą net po įrenginio kritimo iš  2,5  m
aukščio;
•3200mAh talpos Lithium baterija užtikrina vaizdo įrašymą iki 17 val., įkrovimo laikas < 4 val.;
• Silpno apšvietimo sąlygomis IR (naktinis) pašvietimas;
• 360 laipsniu pasukamas metalizuotas laikiklis leidžia patikimai prisegti įrenginį patogioje vietoje;
• įrašo paleidimo mygtukai korpuso šone ir priekyje;
• slaptažodžio apsauga nuo nesankcionuotu įrašo trinimo;
• Loop įrašo funkcija – įrašymas ratu.
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3. Vizualizacija: Valdymas ir indikacija

D-EyE 421 Button diagram
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4. Techniniai parametrai

Suderinama OS Windows 98/2000/ME/XP/Windows 7/8/10
Ekranas 2 inch (5,1 cm) HD LCD ekranas
Objektyvas/jutiklis CMOS,  F2.0  diafragma,  140°  apžvalgos  kampas,  autofocus,  elektroninis

stabilizavimas
Kadrai 30 fps
Vaizdo glaudinimas H.264 compressed format
Vaizdo raiška 1920x1080 30P/1280x720 30P/848x480 30P
Vaizdo peržiūra Palaiko 2 - 8 greitą vaizdo prasukimą/atsukimą
Foto formatas JPEG (fotografavimas, fotografavimas filmavimo metu)
Kameros raiška 34million/26million/4million/2million/1million
Garso įrašymas Atskiras (diktafono funkcija)/Sinchronizuotas (su vaizdo įrašu)
Atminties talpa 16/32/64/128GB (fiksuota)
Išoriniai matmenys 79x57x27 mm
Svoris 135g+32g(įrenginys+laikiklis)
Baterijos talpa 3200 mAh
Įrašymo laikas Max. 17 val.（Be IR pašvietimo）/8,5 val. 1080P@30
Pilno įkrovimo laikas ≤4 val.
Papildomas
pašvietimas

IR/LED (automatinis/rankinis naktinio pašvietimo įjungimas)

Matomumas naktį 5 (veido atpažinimas)/10m (silueto atpažinimas)
Darbinė temperatūra -30～55℃
Atsparumo indeksas IP66
Kritimo apsauga 2.5m
Duomenų
perdavimas

USB 2.0 (MiniUSB) data interface

Tvirtinimas 2 nuimami laikikliai: pasukimas 180° ir 360° kampu
Meniu
kalba/instrukcija

Anglų/Lietuvių

5. Komplektacija

Eil.Nr. Produktas Kiekis (vnt.) Pastabos

1
D-EyE 4x1 nešiojamas vaizdo 

registratorius
1

D-EyE žymėjimas: D-EyE ABC:

A-modelis/B-vidinės atminties

talpa/C-baterijos tipas (kiekis)

2 DC5.0V/1.0A EU adapteris 1

3 5pin/2.0USB laidas 1

4 Laikiklis 2

5 Instrukcija 1
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PASTABOS.
Kadangi  produkto  versija  nuolat  atnaujinama,  jei  minėtas  turinys  skiriasi  nuo  tikrojo  produkto,
skaitykite užsakomo produkto aprašymą.
Vidinės atminties talpa pasirenkama užsakymo metu.
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