
معرفی بهترین دوربین مدار بسته 
 شیائومی

در میان برندهای دیگر، می توان گفت که شیائومی از بهترین تولید کنندگان می باشد، زیرا که در حوزه  
دوربین های مدار بسته در مقایسه به دیگر شرکت پژوهش و تحقیقات بیشتری داشته است. هم اینکه یکی  

ریم، این است که شیائومی دیگر از دالیل که برند شیائومی را جزو بهترین برندها در این حوزه نام می ب
نسبت به برندهای نام برده قدیمی تر است و با توجه به نظر سنجی که از مشتریان این برند شده است، 

بهترین دوربین مدار بسته   رضایت بیشتری را داشته است. با ما تا آخر این مقاله همراه باشید تا اگر در مورد 
 .اطالعات بسیار مفیدی را کسب کنید ی شیائوم
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 دوربین مداربسته 

 بهترین دوربین مدار بسته شیائومی 
در ادامه این مطب می خواهیم بهترین مدل دوربین مداربسته شیائومی را از لحاظ هزینه و قیمت به دو بخش  

اساسی تقسیم کنیم. زیرا قطعا افرادی که این این مطلب را مطالعه می کنند از لحاظ مالی به دو بخش تقسیم  
بسته شیائومی دارند و گروه دیگر  می شوند. گروه اول افرادی که بودجه کمتری برای خرید دوربین مدار 

بهترین  افرادی که از لحاظ مالی هیچ محدودیتی ندارند و می توانند هر اندازه که نیاز باشد برای خرید
هزینه کنند. از این رو در ادامه مطلب دوربین مدار بسته شیائومی را به دو دسته   ی دوربین مدار بسته شیائوم

 .دی می کنیمارزان قیمت و گران قیمت دسته بن

 



 همه چیز در مورد انواع دوربین مدار بسته
 میلیون تومان 1بهترین دوربین مدار بسته شیائومی گران تر از 

در رنج گران قیمت می باشند، در رنج قیمت   ی شیائوم دوربین هایی که در گروه دوربین های مدار بستهاکثر 
یک میلیون تومان می باشد. از این رو قصد داریم انواع دوربین های مدار بسته این محدوده را برای شما  

فروشگاه دوربین مدار  بیان کنیم. مسئله مهمی که باید به آن توجه داشته باشید این است که با رفتن به
توانید از نزدیک با نحوه کارکرد دوربین های مدار بسته آشنا شوید و به درک بیشتری نسبت به آن  می  هبست

 .برسید

 

 1080P Domeمدار بسته شیائومی تحت شبکه مدل  دوربین

در بیان “بهترین دوربین مدار بسته شیائومی” می توان گفت که این نوع دوربین، از بهترین دوربین های 
مدار بسته شیائومی محسوب می شود که یکی از دالیل آن را می توان شیک بودن این دوربین مدار بسته نام  

فروش باالی آن می باشد. قابل به ذکر است که شرکت شیائومی به شکل مستقیم  برد که این خود از دالیل 
که از جمله برندهایی می باشد که برای   (YI) خود این دوربین را تولید نمی کند بلکه یک شرکت چینی موفق

شرکت شیائومی کاالهایی را طراحی می کند. خیلی از کاربران محصوالت این شرکت را با برند شیائومی 
 .می شناسند

را برای شما بیان کردیم، خوب است که درباره  بهترین دوربین مدار بسته شیائومی  حال که نمونه ای از
کیفیت تصاویر این مدل از دوربین های مدار بسته شیائومی صحبت کنیم. قابل به ذکر است که بعد از 

بین، در سری تازه این دوربین، کیفیت  بی نظیر مشتریان از این دور  رونمایی از از این دوربین و استقبال
فیلم برداری بیشتر شده است و عملکرد نیز ارتقا یافته است و تصاویری با وضوح بیشتر و شفاف تر را 

از اهمیت باالیی برخوردار است و باید   هنصب دوربین مدار بست ضبط می کند. همچنین توجه داشته باشید که
هنگام نصب دقت زیادی داشته باشید. کیفیت دید در شب این دوربین در مقایسه با سری قبل بیشتر شده است  

نانومتری در محیط های کم نور عملکرد بسیار مناسب تری را   940داینفرار و با به کار گیری از سنسور 
 .از خود بروز می دهد و در شب نیز می تواند تصایر با کیفیت و شفافی را ضبط کند 

درجه و با  112لنز حرفه ای زاویه باز با زاویه دید اما دلیل این کیفیت باال دارا بودن این دوربین از 
درجه را  360درجه در محور عمودی می باشد که  115درجه در محور افقی و  345چرخش دو طرفه ی 

 .به شکل کامل پوشش می دهد و هیچ نقطه کوری ندارد

ه گونه ای بهترین از این رو اگر نگران امنیت و دزدی محل کار یا سکونتتان می باشید، این مدل که ب 
 .دوربین مدار بسته شیائومی محسوب می شود می تواند یک انتخاب خوب باشد

 2K Proدوربین مدار بسته تحت شبکه شیائومی مدل 

بهترین دوربین مدار بسته   این دوربین که در این بخش برای شما معرفی می کنیم نیز به گونه ای از
ص و با جزئیات ظریفی می باشد که آن را جذاب و خاص  محسوب می شود و دارای ظاهری خا ی شیائوم

گرم است که نسبتا وزن  349میلی متر و وزن آن حدود   122* 122*78کرده است. اندازه این دوربین 
سبک و ابعاد مناسبی دارد و به آسانی می توانید از آن در بیشتر گوشه کنارهای خانه و محل کارتان استفاده  

داشته باشید. همچنان که گفته شد این   هنصاب دوربین مدار بست زمان نصب احتیاجی بهنمایید، بدون اینکه در 
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محسوب می شود و این امکان را نیز دارد که با یک  بهترین دوربین مدار بسته شیائومی دوربین نیز
درجه خود فضای خیلی   360و با چرخش  2K  (1296PX) مگاپیکسلی و کیفیت و رزولوشن  3دوربین 

 .زیادی را فیلمبرداری نماید و با وضوح بی نظیری تصاویر را ضبط نماید

یکی از خصوصیات خاص این مدل از دوربین های مدار بسته شیائومی جمع و جور بودن و بی سیم بودن و  
با قابلیت   Micro SD ظه داخلی داشتن کارت حافظه قوی است. این دوربین دارای اسالت کارت حاف 

می باشد. در ادامه مشخصات این دوربین باید گفت که ولتاژ ورودی این سری از   32GBپشتیبانی تا  
مگا   3درجه  110آمپر است و زاویه دید لنز آن  2ولت و جریان ورودی آن  5دوربین مدار بسته شیائومی، 

 .این مدل با دیگر مدل ها می باشد می باشد که سبب تمایز زیاد F1.4 پیکسل با گشادگی 

طبق تحقیقات زیاد و نظرات افرادی که این دوربین را خریداری کرده اند به این نتیجه دست یافتیم که نود  
درصد از خریداران این مدل از دو خصوصیت آن خیلی راضی بودند که آن کیفیت تصاویر باال و رابط نرم  

یشتر دوربین های مدار بسته رابط نرم افزاری سخت و دشواری دارند  افزاری راحت و ساده می باشد، زیرا ب
که زمان نصب دوربین مدار بسته الزم است که حتما از متخصصین این کار کمک بگیریم اما این مدل از 

 .دوربین های مدار بسته این مشکل را برطرف کرده است

 

 


