ﻣﻌﺮﻓ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  A26و  C26ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﮐﺖ
داﻫﻮا
ﺷﺮﮐـﺖ داﻫـﻮا ﺑـﺮای اراﺋـﻪ ﺧـﺪﻣﺎت ﺑﻬﺘـﺮ ﺑـﻪ ﻣﺼـﺮف ﮐﻨﻨـﺪﮔﺎن ،در اواﯾـﻞ ﺳـﺎل ﺟـﺎری ﻣﺤﺼـﻮﻻت ﺳـﺮی
 H.265ﺧﻮد را ﻋﺮﺿﻪ ﮐﺮد اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮﻻت در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮای ﺑﺴﯿﺎری از ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎن در
دﺳﺘﺮس اﺳﺖ .در زﯾﺮ ﺟﺰﺋﯿﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  2دورﺑﯿﻦ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه )ﻣﺪل ﻣﻌﺒ C26 و ﻣﺪل Pan & Tilt
 ( A26ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .
در دوراﻧ ﮐﻪ ﻣﺮدم ﮐﻤﺘﺮ و ﮐﻤﺘﺮ در ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﻧﻬﺎ ﻧﯿﺎز ﻓﻮری ﺑﻪ ﯾ راه ﺑﺮای ﻣﺘﺼﻞ ﺷﺪن
ﺑﻪ ﻣﻨﺎزل ﺧﻮد دارﻧﺪ .دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  A26 / C26ﺑﻪ راﺣﺘ اﯾﻦ ﻣﺸﻞ را ﺣﻞ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻧﻤﻮد .دورﺑﯿﻦ  C26از
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ اﻧﺴﺎن و ﻫﺸﺪار ﻓﻮری ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻣﺼﺮف ﮐﻨﻨﺪﮔﺎن را در ﻫﺮ زﻣﺎﻧ ﮐﻪ ﻣ
ﺧﻮاﻫﻨﺪ ،آﮔﺎه ﻣ ﮐﻨﺪ .ردﯾﺎﺑ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  A26 / A46ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﺤﺮﮐﺎت را دﻧﺒﺎل ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻫﺮ
ﺟﺴﻢ ﻣﺘﺤﺮک را در اﻃﺮاف دورﺑﯿﻦ ردﯾﺎﺑ ﻣ ﮐﻨﺪ.

رزوﻟﻮﺷﻦ ﺑﺎﻻ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی H.265
ﺑﺎ ﺳﻨﺴﻮر ﺗﺼﻮﯾﺮ  2ﻣﺎﭘﯿﺴﻞ A26 / C26 ،ﺗﺼﻮﯾﺮ ﺷﻔﺎﻓ را اراﺋﻪ ﻣ دﻫﺪ .آﺧﺮﯾﻦ ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﻓﺸﺮده
ﺳﺎزی  H.265ﻣﻮﺟﺐ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾ در  ٪50ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ و ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣ ﺷﻮد ،ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﻮﺟﺐ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮاﻧ ﮐﺎرﺑﺮان در ﻣﻮرد ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺒﻪ و ﯾﺎ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی ﻣ ﺷﻮد اﯾﻦ در ﺣﺎﻟ اﺳﺖ ﮐﻪ از
وﯾﺪﺋﻮ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﻬﺘﺮی ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪ ﻣ ﺷﻮﻧﺪ.

ﺧﺪﻣﺎت اﺑﺮی از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ Easy4ip
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﯾ ﺣﺴﺎب ﮐﺎرﺑﺮی اﺑﺮی  ،Easy4ipاز ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻠﻔﻦ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺧﻮد ﺑﻪ اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ دﺳﺘﺮﺳ
ﺧﻮاﻫﯿﺪ داﺷﺖ .ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی روزاﻧﻪ و روﯾﺪاد ﻫﺎ از ﻃﺮﯾﻖ  Easy4ip Cloudدر ﻫﺮ زﻣﺎن در
ﻫﺮ ﻧﻘﻄﻪ ﺿﺒﻂ ﮐﻨﯿﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﭘﻠﺖ ﻓﺮم  Dahua Easy4ipاز  IFTTTﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی
 Dahuaرا ﻗﺎدر ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﮐﺎرﺑﺮدی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ  ،Philippe Hueآﻣﺎزون اﻟﺴﺎ
و ﻏﯿﺮه ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﻨﺪ.

ﻫﺸﺪار از ﻃﺮﯾﻖ ﻣﺴﻨﺠﺮ از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﮐﺖ
ﺑﺎ ﯾ دورﺑﯿﻦ ﻧﻈﺎرﺗ ﮐﻪ از ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ اﻃﻤﯿﻨﺎن ﺣﺎﺻﻞ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ
زﻣﺎن  ،ﻫﺮ روﯾﺪادی رخ دﻫﺪ ،دورﺑﯿﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎ ﭘﯿﺎﻣ ارﺳﺎل ﻣ ﮐﻨﻨﺪ.

ﺣﻔﺎﻇﺖ ﺑﺎ LED Dahua Smart IR
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  LED IRﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻻ و اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ  ،Dahua Smart IRدورﺑﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر
ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺐ را روﺷﻦ ﯾﺎ ﺧﺎﻣﻮش ﻣ ﮐﻨﺪ و ﻣ ﺗﻮاﻧﺪ روﺷﻨﺎﯾ LED را ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺧﻮدﮐﺎر ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﺘ در ﺗﺎرﯾ ﮐﺎﻣﻞ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ وﯾﺪﯾﻮ را ﺑﻪ وﺿﻮح ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.

ﺻﺪای دو ﻃﺮﻓﻪ Two-way Audio /
دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی دﯾﺠﯿﺘﺎل  Dahua Indoorاز ﻣﯿﺮوﻓﻦ و ﺑﻠﻨﺪﮔﻮ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻤﺎم ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی
ﺿﺒﻂ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻓﯿﻠﻢ ﻫﺎی روزاﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺪای زﻧﺪه و ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ دو ﻃﺮﻓﻪ ﺻﺤﺒﺖ ﻣ ﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﮐﺴ
ﺑﺪون اﺟﺎزه وارد ﺷﻮد ،ﺷﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت آﻧﻼﯾﻦ ﻫﺸﺪار را درﯾﺎﻓﺖ ﻣ ﮐﻨﯿﺪ و از راه دور ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﻪ او
ﺑﻮﯾﯿﺪ ﮐﻪ “ .”GET OUTﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ ﺑﺎ ﮐﻮدک دوﺳﺖ داﺷﺘﻨ و ﯾﺎ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧ ﺧﻮد در ﺣﺎﻟ
ﮐﻪ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻧﺎه ﻣ ﮐﻨﯿﺪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺮﻗﺮار ﮐﻨﯿﺪ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت دورﺑﯿﻦ A26
 A26از  355درﺟﻪ اﻓﻘ و  90درﺟﻪ ﺷﯿﺐ ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧ ﻣ ﮐﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﻤﺎ ﻣ ﺗﻮاﻧﯿﺪ آن را ﺑﭽﺮﺧﺎﻧﯿﺪ ﺗﺎ
ﺗﻤﺎم ﺟﻬﺎت را ﺑﺪون ﻧﻘﻄﻪ ﮐﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﯿﺪ .ردﯾﺎﺑ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺑﺮاﺳﺎس اﻟﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ ردﯾﺎﺑ دورﺑﯿﻦ را
ﻗﺎدر ﻣ ﺳﺎزد ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻮدﮐﺎر ﺑﺮ روی اﺷﯿﺎء ﻣﺘﺤﺮک در ﻫﺮ دو ﺟﻬﺖ اﻓﻘ و ﻋﻤﻮدی ﺗﻤﺮﮐﺰ ﮐﻨﺪ  ,ﺣﺘ
در ﻫﻨﺎم ﻧﺼﺐ دورﺑﯿﻦ روی ﺳﻘﻒ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت دورﺑﯿﻦ C26
 ،C26ﺑﺎ ﻣﯿﺪان دﯾﺪ اﻓﻘ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده ﮔﺴﺘﺮده  130درﺟﻪ ،ﺷﻤﺎ را ﻗﺎدر ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﯾ اﺗﺎق را از ﻃﺮﯾﻖ
ﯾـ دورﺑﯿـﻦ ﺑﺒﯿﻨﯿـﺪ .و ﺑـﺎ ﭘـﺎﯾﻪ ﻣﻐﻨﺎﻃﯿﺴـ ﺷﻤـﺎ ﻣـ ﺗﻮاﻧﯿـﺪ آن را ﺑـﺮ روی ﻫـﺮ ﺳـﻄﺢ ﻓﻠـﺰی ﻧـﻪ دارﯾـﺪ .ﺑـﺎ
ﺗﺸﺨﯿﺺ اﻧﺴﺎن ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﭘﺮدازش ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ C26 ،ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾ ﺳﺮ اﻧﺴﺎن ﻫﺎ ،اﻣﺎن
ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺧﻄﺎ را ﺑﻪ ﺷﺪت ﮐﺎﻫﺶ ﻣ دﻫﺪ .

ﮐﺎرﺑﺮد در ﺧﺎﻧﻪ
ﻣﻮارد ﻣﺘﻌﺪدی وﺟﻮد دارد ﮐﻪ ﻣﺮدم دور از ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﯿﺨﻮاﻫﻨﺪ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻪ در ﺗﻤﺎس ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﮔﺮ ﯾ
ﮐﻮدک ﯾﺎ ﯾ ﺣﯿﻮان ﺧﺎﻧ دارﯾﺪ ،و ﯾﺎ ﻣ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺧﺎﻧﻮاده ﺻﺤﺒﺖ ﮐﻨﯿﺪ و آن ﻫﺎ را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ.
ﻫﻨﺎﻣ ﮐﻪ ﺗﻤﺎم ﺧﺎﻧﻮاده در ﺣﺎل ﺳﻔﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،آﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻫﺎی ﺧﺎﻟ آن ﻫﺎ در ﺧﻄﺮ ﺳﺮﻗﺖ ﻗﺮار دارﻧﺪ .در
ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ  ،A26 / C26ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺧﺎﻧﻮادﮔ و اﯾﻤﻨ ﺧﺎﻧﻪ در ﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ای اﻓﺰاﯾﺶ ﺧﻮاﻫﺪ

ﯾﺎﻓﺖ.

ﮐﺎرﺑﺮد در ﻣﻐﺎزه
ﻣﻐﺎزه ﻣﺤﻞ ﺑﺴﯿﺎری از ﮐﺎﻻﻫﺎ و ﻣﺮدم اﺳﺖ ،ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨ ﮐﻪ در ﻣﻌﺮض ﺧﻄﺮ زﯾﺎدی ﻗﺮار دارد .دورﺑﯿﻦ
ﻫﺎی  A26 / C26ﻣﻐﺎزه داران را ﻗﺎدر ﻣ ﺳﺎزد ﺗﺎ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ را از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﻘﻂ ﯾ دورﺑﯿﻦ
ﺑﺪون ﻫﺸﺪارﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﻧﺪ.
 Dahuaﺑﺎ راه اﻧﺪازی دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  A26 / C26ﺑﺮای ﺗﻘﻮﯾﺖ اﺗﺼﺎل ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺧﻮد و ﺑﺎ آﺧﺮﯾﻦ
ﺗﻨﻮﻟﻮژی ﻓﺸﺮده ﺳﺎزی  ،H.265دورﺑﯿﻦ ﻫﺎی  A26 / C26ﺗﺼﻮﯾﺮی ﺷﻔﺎف را ﺑﺪون ﻧﺮاﻧ در ﻣﻮرد
ﻓﻀﺎی ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و ﭘﻬﻨﺎی ﺑﺎﻧﺪ ﺷﺒﻪ اراﺋﻪ ﻣ دﻫﻨﺪ Dahua .ﺑﺎ ﻋﻤﻠﺮدﻫﺎی ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺸﺨﯿﺺ
اﻧﺴﺎن و ردﯾﺎﺑ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ،ﺑﺴﯿﺎر راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﻪ اﯾﻤﻨ ﺧﺎﻧﻪ ﮐﻤ ﻣ ﮐﻨﺪ Dahua .ﺑﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺖ »ﻓﻌﺎل
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﻦ ﺗﺮ و زﻧﺪﮔ ﺻﺤﯿﺢ ﺗﺮ« ﺑﺮ روی »ﻧﻮآوری ،ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﺧﺪﻣﺎت« ﺗﻤﺮﮐﺰ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد ﺗﺎ ﺑﻪ
ﺷﺮﮐﺎ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﮐﻨﺪ.

