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Hikvision DVR6116CW-H DVR de 16 canais, resolução de gravação WD1 960x576 a 400 FPS, 1 saída VGA, 1 saída HDMI, 1 saída BNC, compressão de vídeo H264, 

compressão de áudio G.711, Sem controle PTZ, não entradas de alarme e não tem saídas de alarme. 

Hikvision DVR6116CW-H DVR que possui uma resolução de gravação de WD1 960x576, a qualidade da imagem pode ser configurada em 6 níveis e vários métodos 

de gravação, agendada manualmente ou por detecção de movimento, suportando armazenamento em 1 disco de até 4 TB cada Não possui entradas de alarme e 

não possui saídas de alarme, máscara de privacidade e sistema de marca d'água para verificar se um vídeo foi adulterado.  Não possui controle PTZ. Simples de 

usar graças ao seu menu intuitivo em espanhol. Permite backup externo de USB (memória, disco, gravador) e via Ethernet possui uma saída RJ45 que permite 

poderoso acesso remoto por navegador, Software Safire Control Center ou aplicativo gratuito para smartphone Safire (Android / iPhone) que permite visualizar o 

que aconteceu ou o que vai acontecer em qualquer lugar, para que você não precise contratar um IP estático do seu provedor, ele possui um serviço DDNS 

configurável. O Hikvision DVR6116CW-H possui um sistema de detecção de movimento no qual temos até 4 janelas configuráveis. Inclui mouse, backup USB. 

Entradas de vídeo: Entradas de vídeo: 
16 BNC 16 BNC 
Saídas de vídeo: Saídas de vídeo: 
1 saída VGA, 1 saída HDMI, 1 saída BNC 1 saída VGA, 1 saída HDMI, 1 saída BNC 
Entradas de áudio: Entradas de áudio: 
1 entrada de áudio. 1 entrada de áudio. 
Saídas de áudio: Saídas de áudio: 
1 saída de áudio 1 saída de áudio 
Compressão de vídeo / áudio: Compressão de vídeo / áudio: 
H264, G.711 H264, G.711 
Resolução de gravação: Resolução de gravação: 
WD1 960x576 a 400 FPS WD1 960x576 a 400 FPS 
Qualidade da foto: Qualidade da foto: 
6 níveis configuráveis. 6 níveis configuráveis. 

 


