
PC-t nem igénylő, minden-az-egyben magáncélú 
videomegfigyelési megoldás
A Synology Network Video Recorder NVR216 jelentősen leegyszerűsíti a megfigyelési 
videók ellenőrzését és lejátszását. A kezdeti összeszerelés elvégzését követően egyszerűen 
csatlakoztasson egy HDMI-monitort, egy billentyűzetet és egy egeret, és már be is 
állíthatja saját Surveillance Station alkalmazását – mindezt PC nélkül. A Synology NVR216 
egyszerre maximum 9 hálózati kamera képének rögzítését támogatja. Az összes kamerán 
akár 5 megapixeles felbontás is beállítható. Az NVR216 használatához nincs szükség drága 
számítógépre: ez a kompakt, mindent egyben tartalmazó megoldás alkalmas élőképek 
megfigyelésére, az IP-kamerák beállításainak módosítására, és a tárolt videofelvételek 
böngészésére.

Felhasználóbarát kezelőfelület és kiterjedt kompatibilitás
A Surveillance Station sokoldalú funkciókészletének köszönhetően az NVR216 
kiskereskedelmi üzletek és más, kisebb területet lefedő alkalmazási területek számára 
egyaránt ideális megoldás. Az NVR216 összesen három USB-porttal rendelkezik, 
ezek egyike USB 3.0. A felhasználók egér, billentyűzet vagy joystick csatlakoztatásával 
kényelmesen navigálhatnak a különböző kamerák képei között, az audiobemeneti port 
révén pedig mikrofont is csatlakoztathatnak, mely a funkciót tartalmazó kamerák esetében 
kétirányú audiót biztosít. Áramkimaradás esetére az NVR216 szünetmentes tápegységgel 
(UPS) látható el, mely biztosítja, hogy a tápellátás ne szakadjon meg, így az eszköz még az 
UPS akkumulátorának lemerülése előtt biztonságosan le tud állni.

Nonstop biztonsági megoldás akárkinek, akárhol
A Synology Surveillance Station központosított felületet biztosít az üzletében, irodájában 
vagy otthonában elhelyezett IP-kamerák kezelésére és megfigyelésére. Az intuitív beállítás 
és zökkenőmentes felhasználói élmény mellett a Surveillance Station optimalizált, a 
képernyőn elhelyezett vezérlők révén kezelhető valós idejű felügyeletet, mozgásérzékelést 
és intelligens képelemző eszközöket biztosít, valamint olyan riasztórendszert tartalmaz, mely 
azonnal értesítést küld Önnek (SMS-ben, e-mailben és a DS cam,  alkalmazáson keresztül), 
amennyiben gyanús tevékenységet észlel.

Network Video Recorder NVR216
A Synology Network Video Recorder NVR216 az első energiatakarékos, PC-t nem igénylő, 
minden-az-egyben magáncélú videomegfigyelési megoldás a Synologytól. Ez a készülék 
dedikált HDMI-kimenettel rendelkezik, melynek segítségével számítógép nélkül használhatja 
a Surveillance Station alkalmazást egy különálló monitoron, ráadásul 1080p felbontásban. 
Az NVR216 eszköz maximum 9 csatornát támogat. A valós idejű kameraképek maximális 
felbontása 720p, képsebessége 30 fps. Alacsonyabb FPS vagy kevesebb csatorna esetén akár 5 
megapixeles felbontás is elérhető.

 ● 1080p felbontású HDMI-kimenet 
a részletekbe menő és interaktív 
megfigyelés érdekében 

 ● 4 előtelepített kameralicenccel 
kapható

 ● Egyszerűen összerakható, könnyen 
használható

 ● Akár 7 HDD-ig bővíthető 
tárolókapacitás a DX513 egység 
révén

 ● A kis fogyasztású NVR éjjel-nappal 
15 W alatt üzemel

 ● A mobilalkalmazásoknak 
köszönhetően akár út közben is 
videomegfigyelést végezhet

Főbb jellemzők



Bővíthető felvételtárhely az igények növekedése esetére
Az NVR216 egy eSATA-porttal rendelkezik, melyhez a Synology DX5131 bővítőegységét 
csatlakoztatva 2-ről 7-re emelheti a tárolásra használható meghajtók számát. A DX513 
csatlakoztatása esetén a felhasználók akár RAID 5 vagy RAID 6 kötetet is létrehozhatnak, így 
tovább növelhetik a rendelkezésre álló tárhelyet, illetve megfelelő védelmet biztosíthatnak 
értékes videóik számára.

Pénztárcabarát és energiatakarékos
Az NVR216 tervezése során az energiatakarékos működés is fontos szempontnak számított. 
Az eszköz megdöbbentően halk, működéséhez pedig még kilenccsatornás streamelés és 
folyamatos felvételkészítés esetén is mindössze 14,14 W energia szükséges. Mindössze 
annyi áramot fogyaszt, mint egy energiatakarékos izzó. Mivel nem igényel számítógépet, 
az NVR216 használata hosszú távon jelentős megtakarítást jelenthet Önnek, mind a 
felszereléssel, mind az árammal kapcsolatos költségeket tekintve.

Minden Synology termék a RoHS-szabványnak megfelelő alkatrészekből készül, csomagolása 
pedig újrahasznosítható. A Synology felelős nemzetközi vállalatként folyamatosan dolgozik 
az általa előállított termékek környezetre gyakorolt hatásának csökkentésén.

Rugalmasan méretezhető

Az NVR216 kapacitása akár menet közben 
is növelhető a bővítőegységekben található 
kötetek a tárolókapacitás megnövelése 
céljából történő bővítésével.

Teljes körű videomegfigyelési megoldás, melyhez nem kell drága számítógépet vennie

Egyszerűen csatlakoztassa a Synology NVR216 eszközt egy HDMI-monitorhoz, és élvezze a PC-mentes videomegfigyelési megoldás funkciót, mely 
egyszerre akár 9 hálózati kamera képét is képes rögzíteni.



Műszaki adatok
Hardver

Konfiguráció Az NVR216 maximum 9 kamerát képes támogatni, és 4 előtelepített kameralicenccel kapható.

CPU Beépített NVR SoC, kétmagos, 1,0 Ghz

RAM mérete 1GB DDR3

Kompatibilis meghajtótípusok 2 db 3,5"-es/2,5"-es SATA (a csomag merevlemezeket nem tartalmaz. A 2,5"-es merevlemezekhez lemeztartó szükséges.)

Maximális belső kapacitás 20 TB (2 db 10 TB-os HDD) (A tényleges kapacitás a kötettípusoktól függően változik.)

Külső portok 1 db USB 3.0, 2 db USB 2.0, 1 db eSATA, 1 db HDMI, 2 db 3,5 mm-es audiojack (kimenet/bemenet)

Támogatott kimenő videofelbontás 1920 x 1080 (1080p), 60 Hz

Méret (Ma x Sz x Mé) 165 x 100 x 225,5 mm

Súly 0,9 kg

LAN 1 db gigabites (RJ-45)

Támogatott USB-eszközök USB-s tárolóeszközök, billentyűzet, egér, szünetmentes tápegység (UPS), joystick

AC bemeneti tápfeszültség 100–240 V AC

Tápfrekvencia 50–60 Hz, egyfázisú

Üzemi hőmérséklet 5 és 45 °C között (40 és 113 °F között)

Tárolási hőmérséklet -20 és 60 °C között (-5 és 140 °F között)

Relatív páratartalom 5–95% RP

Áramfogyasztás 14,14 W, 48,28 BTU/óra

Működési tanúsítványok FCC Class B, CE Class B, BSMI Class B

Általános
Fájlrendszer Belső: ext4, Külső: ext4, ext3, FAT, NTFS, HFS+ (csak olvasható)

Tárolókezelés Különálló kötet maximális mérete: 16TB, Maximális belső kötetek száma: 256, Megosztott mappák maximális száma: 256

Támogatott RAID-típusok Synology Hybrid RAID (SHR), Basic, JBOD, RAID 0, RAID 1; Synology DX5131 bővítőegységgel: RAID 5, RAID 6

Felhasználó és csoport Felhasználói fiókok maximális száma: 1024, Csoportok maximális száma: 256

Címtárszolgáltatás Windows AD-integráció, LDAP-integráció

Biztonság IP-címek automatikus blokkolása, HTTPS-kapcsolat

Segédprogramok Synology Web Assistant, Synology Assistant, Evidence Integrity Authenticator

Támogatott kliensek Windows XP és újabb, Mac OS X® 10.7 és újabb, Ubuntu 12 és újabb

Támogatott böngészők Firefox®, Internet Explorer® 11 és újabb (Microsoft Edge nem támogatott), Safari® 7 és újabb

Nyelv
English, Deutsch, Français, Italiano, Español, Dansk, Norsk, Svensk, Nederlands, Русский, Polski, Magyar,     
Português do Brasil, Português Europeu, Türkçe, Český,            
  

Csatlakozók és gombok

1 LED-jelző 2 Tápkapcsoló gomb 3 Audiokimenet 4 Audiobemenet

5 USB 3.0-port 6 HDMI-kimenet 7 Visszaállítás gomb 8 eSATA-port

9 Tápfeszültség portja 10 USB 2.0-port 11 Gigabites (RJ-45) LAN-port 12 Kensington biztonsági nyílás
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Surveillance Station
IP-kamerák maximális száma 9 csatorna 

Kameratámogatás

Videokodek: MJPEG, MPEG-4, MxPEG, H.264 és H.265 (Local Display esetén az MxPEG és a H.265 nem támogatott)
Audiokodek: PCM, AAC, AMR, G.711, G.726
Állandó és változó bitsebesség-vezérlés támogatása a kamera bitsebességének pontos beállítása érdekében
ONVIF™ 2.4, Profile S tanúsítvánnyal, Profile G végponton tárolt felvételekhez

Valós idejű kép

Pan Tilt Zoom (PTZ – pásztázás/döntés/nagyítás) vezérlés támogatása, konfigurálható PTZ-sebesség
A képernyőn megjelenő kameravezérlők között megtalálható a nagyítás, a fókusz, az írisz beállítása, az automatikus pásztázás és az objektum 
automatikus nyomkövetése
E-map és pillanatfelvétel, pillanatfelvétel-szerkesztő támogatása a pillanatfelvétel készítését követő azonnali szerkesztés érdekében
A videó minőségére, többek között a bitsebesség-vezérlésre, a képminőségre, a felbontásra és az FPS-re vonatkozó beállítások
Az eszköz a joystick támogatása révén egyszerű navigációt tesz lehetővé
A riasztás panel révén gyorsan megtekintheti a legutóbb kiváltott eseményt

Felvétel

A rögzítési módok között szerepel a kézi, a folyamatos, a mozgásérzékelésen alapuló, az I/O-riasztáson alapuló, a műveleti szabályon alapuló, valamint 
az egyedi
Rögzítési formátumok: MP4
Az egyedi felvételkészítési üzemmód a feltételekhez kötött események, többek között mozgásérzékelés, hangérzékelés, manipulálás észlelése és 
riasztási bemenet kombinációjaként állítható be
Végponton tárolt felvételek készítése egyes támogatott kamerákon az SD-kártyán
Konfigurálható előfelvételi és utófelvételi idő

Felvételek lejátszása

Az Idővonal menüpontban személyre szabható elrendezéseket talál a lejátszási mód beállításához
Lejátszási vezérlők: szünet, leállítás, előző felvétel, következő felvétel, gyorsított lejátszás, lassított lejátszás, képkockáról képkockára történő lejátszás és 
digitális zoom be-/kikapcsolása
Beágyazott vízjel a felvételek sértetlenségének igazolására
Képjavítás, beleértve a fényerőt, kontrasztot, telítettséget és élességet (csak a webes kliens esetén)

Felügyelet

Különböző felhasználói jogosultságok létrehozása és kezelése
Rögzített videók rotációja az archiválás napja vagy a tárolási méret szerint
Értesítés az eseményekről SMS-ben, e-mailben vagy mobileszközön keresztül a DS cam alkalmazás használatával
A felvételekről biztonsági mentés készíthető külső tárolóeszközre vagy távoli szerverre
Beépített NTP-szerver
Támogatott tunnel: MPEG-4, H264 RTSP útján és TCP-n keresztül, UDP és HTTP

iOS/Android™ alkalmazások DS file, DS finder, DS cam

További alkalmazások File Station, VPN Server, Biztonsági tanácsadó, Naplóközpont, Hálózati biztonsági mentés, DSM konfigurációjának biztonsági mentése

Környezetvédelem és csomagolás
Környezetvédelem Megfelel az RoHS-szabványnak

A csomag tartalma NVR216 főegység, tápegység, RJ-45 LAN-kábel

Opcionális kiegészítők Lemeztartó (C típus), Synology DX513 bővítőegység, megfigyelési eszközökre vonatkozó lincenccsomag

Garancia 3 év

*A modellek műszaki jellemzői előzetes értesítés nélkül módosulhatnak. A legújabb információkért keresse fel a www.synology.com/hu-hu oldalt.
1. Az NVR216 egy külön megvásárolható Synology DX513 bővítőegységet támogat.


