لیست قیمت مصرف کننده  AHDاسفند ماه 79

قیمت (تومان)

تصویر

محصول

جزئیات

ردیف

دوربین های داستر سری  2مگاپیکسل

بالت  2مگا پیکسل فول اچ دی سنسور 2222
25/30fps 1080P (1920x1080 ) Resolution
لنز  6.3میلیمتر ثابت  6مگا پیکسل
تا  055متر انتقال تصویر از طریق کابل RG
DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC,2DDNR
) 4 in 1 (AHD - CVI - TVI - Analog
Mechanical ICR
دید در شب قدرتمند تا  25متر
کیس متوسط پالستیک فشرده ضد ضربه نشکن  25سانتی
متری
UTC Menu
 IP66ضد آب و گرد و غبار DC12V

229,000

AHD-DS-1201BP

1

بالت  2مگا پیکسل فول اچ دی سنسور F23کیفیت عالی

FullHan V30 H
25/30fps 1080P (1920x1080 ) Resolution
لنز  6.3میلیمتر ثابت  6مگا پیکسل
تا  055متر انتقال تصویر از طریق کابل RG
DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC,3DNR
) 4 in 1 (AHD - CVI - TVI - Analog
Mechanical ICR
دید در شب قدرتمند تا  30متر
کیس فلزی
UTC Menu
 IP66ضد آب و گرد و غبار DC12V

259,000

AHD-DS-2210BM

2

بالت  2مگا پیکسل فول اچ دی سنسور F23کیفیت عالیFullHan

25/30fps 1080P (1920x1080 ) Resolution
لنز  6.3میلیمتر ثابت  6مگا پیکسل
تا  055متر انتقال تصویر از طریق کابل RG
DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC,3DNR
) 4 in 1 (AHD - CVI - TVI - Analog
Mechanical ICR
دید در شب قدرتمند تا  30متر
-UTC Menuکیس فلزی
 IP66ضد آب و گرد و غبار DC12V

به زودی

AHD-DS-2211BM

3

بالت  2مگا پیکسل فول اچ دی سنسور F23کیفیت عالی

FullHan V30 H
25/30fps 1080P (1920x1080 ) Resolution
لنز  6.3میلیمتر ثابت  6مگا پیکسل
تا  055متر انتقال تصویر از طریق کابل RG
DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC,3DNR
) 4 in 1 (AHD - CVI - TVI - Analog
Mechanical ICR
دید در شب قدرتمند تا  30متر
کیس فلزی
UTC Menu
 IP66ضد آب و گرد و غبار DC12V

269,000

AHD-DS-2212BM

4

بالت  2.1مگا پیکسل فول اچ دی سنسور F23کیفیت عالی

FullHan V30 H
25/30fps 1080P (1920x1080 ) Resolution
لنز  6.3میلیمتر ثابت  6مگا پیکسل
تا  055متر انتقال تصویر از طریق کابل RG
DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC,3DNR
) 4 in 1 (AHD - CVI - TVI - Analog
Mechanical ICR
دید در شب قدرتمند تا  35متر
کیس بزرگ فلزی  65سانتی متری
UTC Menu
 IP66ضد آب و گرد و غبار DC12V

تماس بگیرید

AHD-DS-2218BM+

آتی نگر الکترونیک تنها وارد کننده محصوالت داستر در ایران
به همراه گارانتی  1ساله آتی نگر الکترونیک
02188398742

شماره های تماس شرکت:
02188397455 02188397460 02188398741

کانال های رسمی شرکت در تلگرام:
www.t.me/Dastercctv
www.t.me/IRANCCTVSHOP
وبسایت شرکت:
www.atineh.com www.shop.atineh.com

www.t.me/AtinegarOnline
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بالت  2مگا پیکسل فول اچ دی سنسور F23کیفیت عالی

FullHan V30 H
25/30fps 1080P (1920x1080 ) Resolution
لنز  6.3میلیمتر ثابت  6مگا پیکسل
تا  055متر انتقال تصویر از طریق کابل RG
DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC,3DNR
) 4 in 1 (AHD - CVI - TVI - Analog
Mechanical ICR
دید در شب قدرتمند تا  30متر
کیس فلزی
UTC Menu
 IP66ضد آب و گرد و غبار DC12V

نا موجود

AHD-DS-2220BM

6

بالت  2.1مگا پیکسل فول اچ دی سنسور F23کیفیت عالی

FullHan V30 H
25/30fps 1080P (1920x1080 ) Resolution
لنز  6.3میلیمتر ثابت  6مگا پیکسل
تا  055متر انتقال تصویر از طریق کابل RG
DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC,3DNR
) 4 in 1 (AHD - CVI - TVI - Analog
Mechanical ICR
دید در شب قدرتمند تا  35متر
کیس بزرگ فلزی  65سانتی متری
UTC Menu
 IP66ضد آب و گرد و غبار DC12V

319,000

AHD-DS-2230BM+

7

بالت  2مگا پیکسل فول اچ دی سنسور F23کیفیت عالی

FullHan V30 H
25/30fps 1080P (1920x1080 ) Resolution
لنز متغیر  2.8به  22میلیمتر 6 -مگا پیکسل
تا  055متر انتقال تصویر از طریق کابل RG
DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC,3DNR
) 4 in 1 (AHD - CVI - TVI - Analog
Mechanical ICR
دید در شب قدرتمند تا  35متر
کیس بزرگ فلزی  65سانتی متری
UTC Menu
 IP66ضد آب و گرد و غبار DC12V

9770999

AHD-DS-2201BVF

8

دام  2مگا پیکسل فول اچ دی سنسور F23کیفیت عالی

FullHan V30 H
25/30fps 1080P (1920x1080 ) Resolution
لنز  6.3میلیمتر ثابت  6مگا پیکسل
تا  055متر انتقال تصویر از طریق کابل RG
DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC,2DDNR
) 4 in 1 (AHD - CVI - TVI - Analog
Mechanical ICR
دید در شب قدرتمند تا  05متر
UTC Menu
 , DC12Vضد آب و گرد و غبار IP66

229,000

AHD-DS-2251DP

9

دام  2مگا پیکسل فول اچ دی سنسور F23کیفیت عالی

FullHan V30 H
25/30fps 1080P (1920x1080 ) Resolution
لنز  6.3میلیمتر ثابت  6مگا پیکسل
تا  055متر انتقال تصویر از طریق کابل RG
DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC,3DNR
) 4 in 1 (AHD - CVI - TVI - Analog
Mechanical ICR
دید در شب قدرتمند تا  65متر
کیس فلزی
UTC Menu
 IP66ضد آب و گرد و غبار DC12V -

249,000

AHD-DS-2222DM

آتی نگر الکترونیک تنها وارد کننده محصوالت داستر در ایران
به همراه گارانتی  1ساله آتی نگر الکترونیک
02188398742

شماره های تماس شرکت:
02188397455 02188397460 02188398741

کانال های رسمی شرکت در تلگرام:
www.t.me/Dastercctv
www.t.me/IRANCCTVSHOP
وبسایت شرکت:
www.atineh.com www.shop.atineh.com

www.t.me/AtinegarOnline
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"1/2.8"" Sony Image Sensor 323
25/30fps 1080P (1920x1080 ) Resolution
2 MegaPixel
Fix lens 3.0MP Lens 3.6mm - Long distance
500m real-time transmission
DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC,2D-DNR
) 4 in 1 (AHD - CVI - TVI - Analog
Mechanical ICR
48 Lights common LED - IR distance 40m
UTC Menu, IP66 metal, DC12V

تماس بگیرید

AHD-DS-3253DP

11

دوربین های داستر سری  4مگاپیکسل
دام  5مگا پیکسل  Sonyاصلی
رزولوشن  0مگاپیکسل  25فریم بر ثانیه -رزولوشن  4مگاپیکسل
 65/20/20فریم بر ثانیه
لنز  6.3میلیمتر  4مگاپیکسل
تا  055متر انتقال تصویر از طریق کابلRG
DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC,2D-DNR

379,000

AHD-DS-1400DM

12

4 in 1 (AHD - CVI - TVI - Analog ) Mechanical ICR

دید در شب تا  65متر
UTC Menu
 IP66ضد آب و گرد و غبار

بالت  5مگا پیکسل  Sonyاصلی
رزولوشن  0مگاپیکسل  25فریم بر ثانیه -رزولوشن  4مگاپیکسل
 65/20/20فریم بر ثانیه لنز  6.3میلیمتر  4مگاپیکسل
تا  055متر انتقال تصویر از طریق کابلRG
DWDR, Day/Night(ICR), AWB, AGC,2D-DNR

379,000

AHD-DS-1400BM

13

4 in 1 (AHD - CVI - TVI - Analog ) Mechanical ICR

دید در شب تا  65متر
UTC Menu
 IP66ضد آب و گرد و غبار DC12V



275,000

دوربین کوچک  2مگا پیکسل



لنز  6/3میلی متری ثابت



کیس فلزی کوچک

پینهول

14

ساپورت کارت حافظه دوربین وای فای دار المپی فیش آی پاناروما با
زاویه دید  ۰۶۳درجه ای Fisheye
میکرو  SDتا حجم  ۶۶گیگابایت
دارای اسپیکر و میکروفن داخلی جهت ارتباط صوتی دو طرفه
امکان مشاهده تصاویر حتی بدون نیاز به اینترنت ( انتقال تصویر بین
موبایل و دوربین از طریق  hotspotدوربین المپی )
انتقال تصویر و صدا با کیفیت  / Full HD / 1080 pدو مگا پیکسل
دید در شب برای امکان مشاهده تصویر با وضوح کامل تاریکی مطلق

تماس بگیرید

امکان زوم دیجیتال x۶
دارای سنسور تشخیص حرکت با امکان ارسال آالرم به گوشی و گرفتن
عکس و فیلم و ارسال به ایمیل
امکان دریافت هشدارها به محض تشخیص صدا یا حرکت  ،از طریق
ایمیل یا اپلیکیشن
امکان مشاهده تصاویر یک دوربین توسط  ۵نفر
دارای اپلیکیشن های اندروید ios

DASTER
DS-4000-3DL

15

قابلیت نصب آسان بر روی دیوار  ،روی سقف

تماس بگیرید



دوربین  2مگاپیکسل فول اچ دی






آپتینا 265
لنز  0مگا پیکسل  635درجه چشم ماهی

DS-3000-FE

دید در شب  6تیکه ماتریکسی تا  65متر
کیس فلزی متوسط

آتی نگر الکترونیک تنها وارد کننده محصوالت داستر در ایران
به همراه گارانتی  1ساله آتی نگر الکترونیک
02188398742

شماره های تماس شرکت:
02188397455 02188397460 02188398741

کانال های رسمی شرکت در تلگرام:
www.t.me/Dastercctv
www.t.me/IRANCCTVSHOP
وبسایت شرکت:
www.atineh.com www.shop.atineh.com

www.t.me/AtinegarOnline
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تماس بگیرید

دوربین وایفای فیش آی پاناروما با زاویه دید  ۰۶۳درجه ای Fisheye
لنز  635درجه چشم ماهی
دیجیتال ( PTZکنترل زاویه دید دوربین از طریق نرم افزار موبایل)
ساپورت کارت حافظه میکرو  SDتا حجم  ۶۶گیگابایت
دارای اسپیکر و میکروفن داخلی جهت ارتباط صوتی دو طرفه
دید در شب  0تا  25متر
دارای اپلیکیشن های اندروید ios
اتصال از طریق وای فای بدون نیاز به DVR

DASTER
DS-4000-3D

تماس بگیرید

دوربین وایفای فیش آی پاناروما با زاویه دید  ۰۶۳درجه ای Fisheye
لنز  635درجه چشم ماهی
دیجیتال ( PTZکنترل زاویه دید دوربین از طریق نرم افزار موبایل)
ساپورت کارت حافظه میکرو  SDتا حجم  ۶۶گیگابایت
دارای اسپیکر و میکروفن داخلی جهت ارتباط صوتی دو طرفه
دید در شب  0تا  25متر
دارای اپلیکیشن های اندروید ios
اتصال از طریق وای فای بدون نیاز به DVR

DASTER
DS-4000-3D

تماس بگیرید

دوربین بی سیم (پرستار بچه) دو آنتن
قابلیت مکالمه دو طرفه
(قابلیت چرخش  635درجه در سمت و  05درجه در ارتفاع از طریق
تلفن همراه)
دید در شب تا  25متر
انتقال تصویر بدون IP
اتصال از طریق وای فای بدون نیاز به DVR
پشتیبانی از کارت حافظه )MICRO SD (64GIG
قابلیت آالرم

DASTER
DS-4000-BC

17

18

19

دستگاه های داستر سری N
دستگاه  4کانال  0کاره  1080Nهای سیلیکون
Hisilicon 3520
)5 in 1 XVR (TVI – CVI – AHD – IP – CVBS
– 4ch 1080N - 15fps Recording 4ch 1080N
15fps-4Ch Playback
Audio 4in /1out - HDMI,VGA
)SATA*1(4T HDD
P2P( AVSEYE ) USB Mouse
DC12V/2A Adapter

590,000

دستگاه  8کانال  0کاره  1080Nهای سیلیکون
Hisilicon 3520
)5 in 1 XVR (TVI – CVI – AHD – IP – CVBS
8ch 1080N - 15fps Recording
8ch 1080N –15fps Playback
Audio 4in /1out - HDMI,VGA
)SATA*1(4T HDD
P2P( AVSEYE ) USB Mouse
DC12V/2A Adapter
دستگاه  23کانال  0کاره  1080Nهای سیلیکون
Hisilicon 3520
)5 in 1 XVR (TVI – CVI – AHD – IP – CVBS
23ch 1080N - 15fps Recording
8ch 1080N –15fps Playback
Audio 2in /1out - HDMI,VGA
)SATA*1(4T HDD
P2P( AVSEYE ) USB Mouse
DC12V/2A Adapter

759,000

1,219,000

DS-XVR-8104N
20

DS-XVR-8108N
21

DS-XVR-8112N
22

دستگاه  32کانال  0کاره  1080Nهای سیلیکون
Hisilicon
)5 in 1 XVR (TVI – CVI – AHD – IP – CVBS
32ch 1080N - 15fps Recording
16ch 1080N –15fps Playback
Audio 16in /1out - HDMI,VGA
)SATA*4(4T HDD
P2P - USB Mouse
DC12V/2A Adapter

تماس بگیرید

DS-XVR-8432N

آتی نگر الکترونیک تنها وارد کننده محصوالت داستر در ایران
به همراه گارانتی  1ساله آتی نگر الکترونیک
02188398742

شماره های تماس شرکت:
02188397455 02188397460 02188398741

کانال های رسمی شرکت در تلگرام:
www.t.me/Dastercctv
www.t.me/IRANCCTVSHOP
وبسایت شرکت:
www.atineh.com www.shop.atineh.com

www.t.me/AtinegarOnline
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P دستگاه های داستر سری

DS-XVR-9104P-4M
24

DS-XVR-9108P-4M
25

DS-XVR-9212P-4M
26

 های سیلیکون اصلی1080P  کاره0  کانال4 دستگاه
 مگاپیکسل4  با کیفیتAHD با قابلیت ضبط دوربین
H264+ قابلیت فشرده سازی با فرمت
5 in 1 XVR (TVI – CVI – AHD – IP – CVBS)
4ch HD + 2ch IP
RESOLUTION: 4MP (8fps)-1080P (15fps)
Audio 1in /1out - HDMI,VGA
SATA*1(4T HDD)
P2P(AVSEYE) USB Mouse
DC12V/2A Adapter
 های سیلیکون اصلی1080P  کاره0  کانال8 دستگاه
 مگاپیکسل4  با کیفیتAHD با قابلیت ضبط دوربین
H264+ قابلیت فشرده سازی با فرمت
5 in 1 XVR (TVI – CVI – AHD – IP – CVBS)
8ch HD + 4ch IP
RESOLUTION: 4MP (8fps)-1080P (15fps)
Audio 4in /1out - HDMI,VGA
SATA*1(4T HDD)
P2P(AVSEYE) USB Mouse
DC12V/2A Adapter
 های سیلیکون اصلی1080P  کاره0  کانال16 دستگاه
 مگاپیکسل4  با کیفیتAHD با قابلیت ضبط دوربین
H264+ قابلیت فشرده سازی با فرمت
5 in 1 XVR (TVI – CVI – AHD – IP – CVBS)
16ch HD + 8ch IP
RESOLUTION: 4MP (8fps)-1080P (15fps)
Audio 6in /1out - HDMI,VGA
SATA*2(8T HDD)
P2P(AVSEYE) USB Mouse
DC12V/2A Adapter

799,000

1,190,000

2,490,000

آتی نگر الکترونیک تنها وارد کننده محصوالت داستر در ایران
 ساله آتی نگر الکترونیک1 به همراه گارانتی
:شماره های تماس شرکت
02188397455 02188397460 02188398741

www.t.me/AtinegarOnline

02188398742

:کانال های رسمی شرکت در تلگرام
www.t.me/Dastercctv
www.t.me/IRANCCTVSHOP
:وبسایت شرکت
www.atineh.com www.shop.atineh.com

