
* تعمل ميزات مشاهدة التسجيل وتصدير الفيديو فقط عند وصل اجلهاز بنظام آمييتيس سيمفوني إلدارة الفيديو

خيارات التحكم:
عن طريق فأرة التحكم 

شاشة تعمل باللمس
HDMI-CEC

عن طريق مستعرض اإلنرتنت 
عن طريق جهاز اآليفون أو اآليباد 
عن طريق جهاز األندرويد 

جهاز آمييتيس الطريف املصغر

منصة مفتوحة
 مع دعم ألكثر من 30 مصنع لكامريات الفيديو برتكيز يصل حتى 1080 بيكسل )تقدمي( واستغالل إمكانيات
 املعايري العاملية لنظام املعلومات و الصناعات األمنية، ميكن تركيب اجلهاز بسهولة كمنتج مكمل لألنظمة املركبة

متاماً كما هو احلال يف املشاريع اجلديدة

البساطة
 ميكن تركيب اجلهاز خالل أقل من مخس دقائق مع قابلية التوصيل على جهاز حتكم هو عبارة عن تطبيق ألجهزة
 اآليفون واألندرويد، حيث ميكن التحكم عن بعد بالكامريات وتوزيعها على الشاشة بطريقة ذكية وسهلة للمستخدم.

 وهبذا تصبح عمليات مراقبة الفيديو، وإعادة عرض التسجيل، وتصدير التسجيل من السهولة مبكان كما مل تكن من
 قبل

تكلفة إمجالية أقل

 سوف ترى بسرعة كيف ترتاكم املبالغ اليت مت توفريها حني تالحظ سهولة استخدام اجلهاز ومدى حصانته من
 الناحية األمنية وسهولة تدريب املستخدمني، واليت تعزى إىل واجهة املستخدم الذكية. وبسبب افتقاره إىل مروحة

 التربيد، واستخدامه نظام الطاقة عرب الشبكة، فإن جهاز آمييتيس الطريف املصغر يستهلك ما يصل إىل %5 فقط
من استهالك أجهزة احلاسوب اليت تعمل بنظام ويندوز، وهكذا يتم تقديم األداء املرجتى جبزء يسري من التكلفة

املميزات الرئيسية: 

 عرض الفيديو برتكيز يصل حتى 1080 بيكسل
)تقدمي( من أكثر من 30 مصنع كامريات مراقبة شبكية
 عرض حي وإمكانية مشاهدة التسجيل 

 باإلضافة إىل تصدير الفيديو
 ميكن تركيبه على احلائط أو سطح املكتب 

VESA وهو متوافق مع معايري

يعمل بنظام الطاقة عرب الشبكة 
قفل كنسينغتون 

 جهاز آمييتس الطريف املصغر  هو عبارة عن بديل آمن وموثوق جلهاز احلاسب، وهو مصمم ليعرض فيديو بدقة 1080 بيكسل )تقدمي( من أكثر من 30 مصنع
 لكامريات الفيديو. ويعد اجلهاز احلل املثايل للمستخدمني الذين يسعون وراء اخلواص اليت تزيد عما تقدمه أجهزة فك الرتميز اإلعتيادية، ولكن بشكل أقل تعقيداً وصيانة من

 احللول املرتكزة على أجهزة احلاسب التقليدية. كما ميكن استخدام اجلهاز يف البيئات احملدودة املساحة، مثل املستشفيات، والبنوك، وحمالت التجزئة، ملا يتصف به اجلهاز
  من تصميم مدمج وخيارات تركيب مرنة

حلول أمنية منفتحة لتبسيط نظام املراقبة بالفيديو الشبكي
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نظام لينوكس نظام التشغيل
واحد برتكيز 1080 تقدمي HDMI خمرج خمرج الفيديو

1: 1920 x 1080 @ 30 إطار بالثانية 9: 640x 360 @ 20 طار بالثانية

4: 960 x 540 @ 25 طار بالثانية 12: 480 x 270 @ 10 طار بالثانية

6: 640 x 450 @ 20 طار بالثانية 16: 480 x 270 @ 10 طار بالثانية

توزيع الكامريات

H.264, MPEG-4, Motion JPEG نظام ترميز الفيديو
2  USB 2.0 خمارج

خمرج جيجابت واحد خمارج الشبكة
احلماية عن طريق كلمة السر قفل األمان

TCP, UDP, IP, HTTP, RTSP, ICMP, ARP, DHCP, DNS بروتوكوالت الشبكة
0 - 45º سيليزي نطاق التشغيل احلراري

- 20 - 45º سيليزي نطاق التخزين احلراري
االرتفاع x 35 العمق x 120 العرض 175 األبعاد )مم(

جرام 600 الوزن
 باستهالك (IEEE 802.af Class 3) الطاقة عرب الشبكة

كهربائي أقصاه 8.5 واط
مصدر الطاقة

CE, FCC, RoHs التوافق
(يباع على حدة)  VESA على احلائط أو نظام تعليق عدة الرتكيب

واحد ودليل الرتكيب HDMI كبل امللحقات املتضمنة
سنتان الضمان

AIM-A10D معلومات الطلب

األبعاد
العالمات التجارية املتوافقة
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.مجيع احلقوق حمفوظة لشركة آمييتيس كورب. آمييتيس وآمييتيس سيمفوني هي عالمات جتارية مسجلة لشركة آمييتيس كورب يف صالحيات خمتلفة.
.مجيع األمساء األخرى اخلاصة بالشركات واملنتجات هي عالمات جتارية مسجلة للشركات اليت تتبع هلا. حنتفظ باحلق يف القيام بتعديالت بدون أي تنويه.
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مواصفات العتاد

www.aimetis.com ملعرفة املزيد يرجى زيارة موقعنا على اإلنرتنت


