Máy thu v?t th? : VERTEX S-335

VERTEX S-335

Rating: Not Rated Yet
Price:
14.820.000 ?

Ask a question about this product

Description
Model VERTEX S-335
B? c?m bi?n 1/2” CMOS Sensor
?ng kính : F 1.6, f=6.0 mm
?? phân gi?i TV Lines
Focus T? ??ng l?y nét
S? ?i?m ?nh 3.200.000 Pixels
Tích h?p b? nh? 20 hình ?nh
T?c ?? hình ?nh 25 khung hình / giây
?? phóng ?nh 20X
Tín hi?u ngõ vào VGA X 1, AUDIO X 1, ?? k?t n?i v?i máy tính và các ngu?n
hình ?nh khác
Tín hi?u ngõ ra VGA X 1, VIDEO X 1 ?? k?t n?i v?i máy tính và các ngu?n
hình ?nh khác
K?t n?i máy tính c?ng USB
Ngu?n sáng LED Lamp
Remote ?i?u khi?n t? xa
Power source 12 V
Kh?i l??ng 1kg
Tính n?ng o
?i?u ch?nh màu s?c
o
Chuy?n ??i màu tr?ng và ?en
o
Chuy?n ??i d??ng b?n / âm b?n
o
??ng hình
o
T? ??ng cân b?ng tr?ng
o
Ch? ?? hi?n th?: v?n b?n / hình ?nh
B?o hành 12 tháng
Th??ng hi?u Thái Lan
* Máy có ??y ?? ngu?n g?c, xu?t x? và cam k?t ch?t l??ng s?n ph?m t?t nh?t.
* B?o hành và b?o trì ??m b?o nhanh chóng, thu?n l?i
* Máy có ??y ?? ngu?n g?c, xu?t x? và cam k?t ch?t l??ng s?n ph?m t?t nh?t.
* B?o hành và b?o trì ??m b?o nhanh chóng, thu?n l?i
* Gía ch?a bao g?m VAT 10%
* ??i lý phân ph?i toàn Qu?c: Giá luôn r? nh?t th? tr??ng UY TÍN -T?N TÌNH-TRÁCH NHI?M
* ?? có giá r? nh?t hãy g?i: (08) 6267 3333 ho?c 0909 19 79 23
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Reviews
There are yet no reviews for this product.
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