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BL-C140

Spoločné črty uvedených kamier pre siete LAN/WAN (napr. technológiou DSL):
 max. rozlíšenie VGA 640x480 (okrem BB-HCM705/715/735: 1280x960)
 zabudovaný senzor detekcie pohybu
 ovládanie polohovania na diaľku (okrem BL-C101, BL-C121, BL-C140, BL-C160)
 simultánne zasielanie snímok vo formáte MPEG-4 aj JPEG
 zabudované rozhranie Ethernet 10/100

BL-C101



BL-C121

interiérová kamera
zabudovaný mikrofón





139,00 €
116,81 €

integrované bezdrôtové
rozhranie IEEE802.11b/g
ostatné funkcie ako BL-C101
199,00 €

bez DPH

BL-C111





interiérová kamera
zabudovaný mikrofón
senzor detekcie osôb
tlačidlo aktivácie
režimu súkromia







interiérová kamera
zabudovaný mikrofón
senzor detekcie osôb
tlačidlo aktivácie
režimu súkromia
podpora kompresie H.264

BL-C160




vstavané LED svietidlo
senzor detekcie osôb
ostatné funkcie
ako BL-C140



BL-C131






integrované bezdrôtové
rozhranie IEEE802.11b/g
ostatné funkcie
279,00 €
ako BL-C111
234,45 €
bez DPH











BL-C230

BL-C210









BB-HCM701

189,00 €
bez DPH



BB-HCM511

telo kamery so zvýšenou odolnosťou proti
striekajúcej vode
podľa IP44
219,00 €
napájanie
184,03 €
cez kábel LAN
bez DPH



integrované bezdrôtové rozhranie
IEEE802.11b/g
ostatné funkcie ako
BL-C210

199,00 €

289,00 €

167,23 €

242,86 €

bez DPH

bez DPH

interiérová miniDOME kamera
možné umiestnenie horizontálne
aj vertikálne (strop, stena)
záznam na SD kartu
1/5’’ CMOS snímač
zabudovaný mikrofón
rozhranie Power over Ethernet
podpora kompresie H.264

BB-HCM705





Megapixelové rozlíšenie
(max. 1280x960)
1/3’’ MOS snímač
ostatné funkcie
ako BB-HCM701

BB-HNP15 záznamový softvér k sieťovým kamerám

359,00 €

interiérová kamera
301,68 €
bez DPH
CCD snímač 1/4’’
záznam na SD kartu
obojsmerná audio
komunikácia
rozhranie
Power over Ethernet
analógový video výstup NTSC/PAL

329,00 €

519,00 €

276,47 €

436,13 €

bez DPH

bez DPH

339,00 €
284,87 €
bez DPH









360,50 €












interiérová kamera
Megapixelové rozlíšenie
(max. 1280x960)
záznam na SD kartu
1/3’’ MOS snímač
analógový video
výstup NTSC/PAL
rozhranie Power over Ethernet
obojsmerná audio komunikácia
podpora kompresie H.264





telo kamery so zvýšenou odolnosťou
proti striekajúcej vode podľa IP55
ostatné funkcie ako BB-HCM715









519,00 €

interiérová kamera
21x optický zoom
analógový video
výstup NTSC/PAL
záznam na SD kartu
CCD snímač 1/4’’
horizontálna
rotácia 350°

436,13 €

899,00 €
755,46 €
bez DPH

bez DPH

BB-HCM581





bez DPH

BB-HCM735

voliteľný režim záznamu vo formáte MPEG-4,
alebo JPEG (záznam obrazu aj so zvukom)
súčasný záznam záberov do 64 kamier
(limitovaný konfiguráciou PC)
možnosť aktivácie záznamu detekciou pohybu,
alebo vopred definovaným časovým intervalom
súčasné zobrazenie až do 16 kamier

BB-HCM580

telo kamery so zvýšenou odolnosťou
proti striekajúcej vode podľa IPX4
ostatné funkcie ako BB-HCM511

BB-HCM715



429,00 €



BB-HCM531


167,23 €
bez DPH

158,82 €



máj 2010

Sieťové IP kamery

rozhranie Power over Ethernet
obojsmerná audio
komunikácia
ostatné funkcie
ako BB-HCM580

659,00 €

1.039,00 €

553,78 €

873.11 €

bez DPH

bez DPH

Informujte sa na aktuálne ceny: 02 / 5363 1122.

