
EHM 608 

Kit monitoramento sem fi o 
com acesso remoto1

Ideal para monitorar pequenos ambientes, como residências ou escritórios, o EHM 608 tem 
capacidade para até quatro câmeras, que podem ser trocadas de lugar com toda facilidade. 
O monitor com bateria interna, oferece mobilidade de até 4 horas para o usuário. É fácil de 

instalar, fácil de confi gurar e o menu é intuitivo, muito simples de usar.

Características

  1 saída de vídeo

  Monitor com LCD de 7”

  Aceita até 4 câmeras sem fi o ¹

  Capacidade para 1 cartão Micro SD de até 32 GB (não incluso)

  Acesso remoto através da porta USB conectada ao PC ²

2 Através de cabo USB conectado ao computador com acesso à internet.

1 Necessário conectar as câmeras na rede elétrica (110-220 VAC).

  Visualização única ou multiquadrado

  Grava imagens em micro cartão SD Card

  Gravação em 3 modos: manual, temporizado e por movimento

  Câmera com sensor de movimento

  Frequência de comunicação de 2,4 GHz digital
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Monitor

Tamanho da tela 7’’

Frequência operacional 2.4 GHz

Tipo de antena Externa

Resolução de imagem 320 x 240 (QVGA)

Taxa de frames 25 FPS'

Saída de vídeo 1 Vp-p 75 ohm

Canais de câmeras selecionáveis 4 canais

Bateria recarregável

Lítio 3,7 V 2000 mAh

Duração de até 3 horas em operação

Duração de até 4,5 horas em modo repouso (economia de bateria)

Tempo de carga aprox. 10 h

Dimensões (A x L x P) 200 x 122 x 26 mm

Câmera

Frequência operacional 2.4 GHz

Tipo de antena Externa 3 dBi (removível)

Resolução de imagem 320 x 240 (QVGA)

Sensor 1/4’’ CMOS

Lente 3,6 mm

Alcance

Ambiente interno até: 40 m

Ambiente sem obstáculos e livre de

interferências até: 100 m

Quantidade de LED infravermelho 25 LEDs

Dimensões (A x L x P)
Sem antena e suporte: 130 x 61 x 67 mm

Com antena e suporte: 215,9 x 61 x 157 mm

Obs.: As condições de operação reais dependem do ambiente instalado e do comportamento do usuário.

Especifi cações técnicas

Conexão

Compatível com IOS e Android.


