
پرفروش ترین دوربین های هایک  
 ویژن

کدام  پرفروش ترین دوربین های هایک ویژن ممکن است برای شما نیز این سوال پیش بیاید که بهترین و
ها می باشند. می توان گفت که بهترین دوربین هایک ویژن یک مفهوم کلی است که برای هر فرد  دوربین

پرفروش ترین دوربین های هایک   می تواند معنی خاص خودش را داشته باشد. اما برای اینکه بهترین و
نید. آیا دوربینی  را انتخاب نمایید، الزم است که ابتدا هدفتان را از خرید دوربین مدار بسته مشخص ک  ویژن

که شما نیاز دارید تنها برای نظارت کلی مناسب باشد و یا قصد دارید که بر روی صدای محیط نیز داشته 
 .باشید
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پرفروش ترین دوربین های هایک  
 ویژن

نظارت کلی بر محیط است و جزئیات چندان اهمیتی برای شما   هنصب دوربین مدار بست اگر قصد شما از
ها با لنز ثابت تصاویر را   های دو مگا پیکسل هایک ویژن بهترین دوربین هستند. این دوربین ندارد، دوربین

های با   واید ترین تصویر در دوربین 2.8با کیفیت مناسبی از فضای تحت پوشش خود ارائه می کنند. لنز 
  90است. بنابراین در محیطی که شما به زاویه دید احتیاج دارید دوربین با زاویه دید حدود   Fixed لنز

 .درجه دارید، این نوع دوربین مدار بسته بهترین دوربین است
تر تهیه کنید. به عبارتی اگر می خواهید  اما اگر به عمق بیشتری نیاز داشته باشید، دوربینی با دید بسته 

های مدار   به باال انتخاب بهتری برای شما می باشد. دوربین 3.6ا ببینید، دوربین با لنز مسافت دورتری ر
تر دیده می شود. برای  تر و مسافت دورتر واضح بسته هرچقدر عدد لنز عدد بزرگتری باشد، زاویه دید بسته 

 .با ما همراه باشید پرفروش ترین دوربین های هایک ویژن اطالع از اطالعات

https://infinity-cctv.ir/%d9%86%d8%b5%d8%a8-%d8%af%d9%88%d8%b1%d8%a8%db%8c%d9%86-%d9%85%d8%af%d8%a7%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87/


 ترین دوربین های هایک ویژن محیط های داخلی و خارجی پرفروش 
کمپانی هایک ویژن انواع مختلفی از دوربین ها را برای مشتریان مختلف در سطوح باال و سطوح پایین  

های خارجی می باشد. با  طراحی و تولید کرده است. دوربین بولت بهترین دوربین هایک ویژن برای محیط  
های خارجی و باز های مدار بسته به آسانی می توانید آنها را در محیط از دوربین توجه به ساختار این نوع 

های داخلی وجود اما جزو گزینه های برتر نمی باشد.  استفاده کنید. قابل ذکر است که این دوربین برای مکان
ر و همچنین دوربین مدار بسته میزان مقاومت دوربین در مقابل رطوبت و گرد و غبا IK و IP استاندارد

 .ضربه را مشخص می کند

اند، بیشتر از دوربین هایی که در فضای داخلی های مدار بسته که در فضاهای خارجی نصب شده  دوربین 
نصب شده اند، در معرض آسیب و آلودگی و در نتیجه خرابی هستند. به مقدار این استاندارد در دوربین  

به دلیل شکل ظاهری که دارند و نصب در زیر سقف ، به دوربین  های دام انتخابی خود توجه کنید. دوربین
های خارجی نصب شوند، اما  داخلی مشهورند. اگر چه این دوربین ها هم قابلیت این را دارند که در محیط

های داخلی   تر هستند. تابش نور در محیط موضوعی است که هر دو نوع دوربین برای محیط داخلی مناسب
ای که تصویر ارائه شده توسط دوربین کامال سیاه یا سفید و  تاثیر قرار می دهد. به گونه و خارجی را تحت

 .یا ناواضح است

های اصالح نور در دوربین است. اگر در محیطی می باشید اما باید گفت که راه حل این مشکل وجود قابلیت 
نور از برند هایک ویژن، می    های ضد که تضاد نور باال است و تصاویر دوربین واضح نیست، دوربین

ها قابلیت تصحیح تصویر و ایجاد تعادل در میزان نور را تواند بهترین انتخاب برای شما باشد. این دوربین 
و غیره در شرایط مختلف کنتراست باالی نوری،   HLC ،BLC  ،WDRدارا هستند. این قابلیت ها مانند 

 .ل رویت باشدکیفیت تصاویر را بهبود می دهند تا جزئیات قاب

 

 



 ضبط صدا در بهترین دوربین هایک ویژن 

اگر شما می خواهید در زمان دریافت تصاویر، صدای محیط را نیز داشته باشید، بهترین دوربین برای این  
هایی است که مجهز با میکروفون داخلی باشد و یا قابلیت نصب میکروفون در آنها وجود   کاری، دوربین

های مدار بسته در دستگاه و روی هارد نصب شده در آن انجام می  یر در دوربینداشته باشد. ذخیره تصاو 
شود. اگر نیاز به ذخیره تصاویر روی دوربین مدار بسته دارید نوعی از دوربین های هایک ویژن قابلیت 

باید بهترین نقطه را برای گرفتن صدایی مناسب انتخاب   هنصاب دوربین مدار بست. کارت را دارند  sdنصب
 .کند

 ین گردان هایک ویژن دورب

های دارای لنز متغییر استفاده  ای است که به زوم روی اشیائ نیاز دارید از دوربیناگر کاربری شما به گونه
های مدار بسته بر  به شما این امکان را می دهد. میزان زوم در دوربین وریفوکال کنید. لنزهای متغییر یا

های آن تعیین می شود که مقدار آن می توانید مشاهده کنید. اما اگر شما احتیاجی به گردش دوربین اساس لنز
 .ندارید یک دوربین با لنز متغییر برای شما می تواند یک گزینه مناسب باشد

هایک ویژن این امکان را برای شما  PTZ هایش دوربین نیاز دارید، دوربین اما در صورتی که به گرد 
های گردان هایک ویژن می تواند برای  فراهم می کند. یکی از قابلیت هایی که در برخی از انواع دوربین

ها  لنز این دوربین . شما جالب باشد این است که حرکت دوربین به صورت اتوماتیک و از راه است
های معمولی می باشد، در ها باالتر از دوربینموتورایز است. دقت کنید که قیمت این چنین دوربین  وریفوکا

 .ندارید، احتیاجی به پرداخت هزینه اضافی نمی باشدهای نیازی   صورتی که شما به این قابلیت

هستند اشاره شد،   "هایی که با توجه به نیاز شما "پرفروش ترین دوربین های هایک ویژن در باال به دوربین
را برای شما نام میبریم. اما دقت نمایید که   فروش ترین دوربین های هایک ویژنپر  اما در ادامه به طور کلی 

رد های مورد نیازتان، محصول مو، با توجه به قابلیت فروشگاه دوربین مدار بسته ید دوربین ازدر زمان خر
 .نظرتان را خریداری نمایید، تا مجبور به پرداخت هزینه اضافی نباشید
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 هایک ویژن تحت شبکه پرفروش ترین دوربین های

DS-۲CD۱۰۲۳G۰-I :  مگاپیکسل  ۲کیفیت تصویر 
DS-۲CD۱۰۲۳G۰-IU: میکروفن داخلی  
DS-۲CD۱۰۲۳G۰E-I :قابلیت POE3 فناوری ، DDNR 
DS-۲CD۱۰۲۳G۰E-IF : گیگابایت ۱۲۸پشتیبانی از کارت حافظه و مموری کارت تا ظرفیت. 
DS-۲CD۲T۸۳G۰-I :  مگاپیکسل ۸کیفیت تصویر POE فناوری 
DS-۲CD۲T۶۳G۰-I : مگاپیکسل ۶کیفیت تصویر 
DS-۲CD۲T۴۳G۰-I : مگاپیکسل ۴کیفیت تصویر 

 


