
Vault Plus
EZVIZ Vault Plus to bezprzewodowy sieciowy rejestrator 
wizyjny zapewniający obsługę maksymalnie 8 kamer 
wideo. Zabezpiecz swój biznes dzięki funkcji rejestracji 
obrazu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i pamięci do 
przechowywania transmisji strumieniowych. Wykorzystuj 
urządzenie również w domu do nagrywania i przechowywania 
rodzinnych filmów wideo. Urządzenie zostało wyposażone w 
dysk twardy o pojemności 2TB z możliwością rozszerzenia do 
6TB, co oznacza koniec zmartwień z powodu braku miejsca 
do przechowywania danych. Dzięki dwuzakresowemu 
modułowi Wi-Fi zasięg łączności bezprzewodowej wynosi do 
100 metrów, a 4 wbudowane interfejsy sieciowe zapewniają 
stabilne połączenie ze wszystkimi przewodowymi lub 
bezprzewodowymi kamerami EZVIZ. To Ty wybierasz 
najlepszą dla siebie konfigurację. Urządzenie Vault Plus może 
rejestrować transmisje strumieniowe wideo z maksymalnie 
8 przewodowych lub bezprzewodowych kamer wideo. 
Otwórz aplikację EZVIZ i odtwarzaj filmy wideo z urządzenia 
końcowego. Możesz również używać rejestratora Vault Plus 
jako osobistej pamięci podręcznej.

OSOBISTA PAMIĘĆ PODRĘCZNA 
PRZYDATNA W KAŻDEJ SYTUACJI



Wbudowany dysk twardy o  
pojemności 2TB  
Niezastąpiona pamięć podręczna. 
Możliwość rozszerzenia do 6TB.  
  

4 wbudowane interfejsy LAN  
Możliwość podłączenia kamer bez-
przewodowych lub komputera PC  
 
 

Stabilność i szybkość  
Dwuzakresowy moduł Wi-Fi 
 

Zasięg łączności bezprzewodowej 
do 100m  
Szeroki zasięg  
  

Funkcja zdalnego odtwarzania 
wideo  
za pomocą urządzenia przenośnego 
lub komputera PC  
  
Łatwy dostęp  
Wystarczy nacisnąć przycisk  
One-Touch na rejestratorze Vault 
Plus i przycisk WPS na smartfonie 
lub komputerze, a połączenie zosta-
nie ustanowione.   

Łatwa w użyciu aplikacja  
Nieskomplikowany system, funkcje 
przyjazne dla użytkownika  

INFORMACJE 
O EZVIZ

EZVIZ umożliwia kontrolowanie 
własnego otoczenia dzięki ap-
likacji. Wystarczy jedno kliknię-
cie palcem, aby połączyć się 
wizualnie ze swoim domem lub 
pracą. Witamy w inteligentnym 
domu i firmie!
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FUNKCJE 

NIEZASTĄPIONA PAMIĘĆ 
PODRĘCZNA

Vault Plus automatycznie 
rejestruje i przechowuje obrazy 
wideo na wbudowanym dysku 
twardym 2TB. W razie potrzeby 

pojemność dysku można 
rozszerzyć do 6TB.

CIESZ SIĘ SILNYM I STABILNYM 
POŁĄCZENIEM

Rejestrator Vault Plus został wyposażony 
w dwuzakresowy moduł Wi-Fi 

zapewniający silne i stabilne połączenie 
WiFi ze wszystkimi podłączonymi 

kamerami i urządzeniami zewnętrznymi.

OBSŁUGA KAMER 
PRZEWODOWYCH

Jeżeli posiadasz kamery 
przewodowe EZVIZ, podłącz je 
do jednego z 4 wbudowanych 

interfejsów sieciowych. 
Możesz również podłączyć 

swój komputer osobisty (PC).



FUNKCJE 

SZEROKI ZASIĘG 
Rejestrator Vault Plus zapewnia 
bezprzewodowy zasięg do 100 
metrów, który przebija się przez 

maksymalnie 3 ściany.  

ŁATWA KONFIGURACJA
‘Wystarczy nacisnąć przycisk 
One-Touch na rejestratorze 

Vault Plus i przycisk WPS na 
smartfonie lub komputerze, 

a połączenie zostanie 
ustanowione. 

ODTWARZAJ FILMY 
WIDEO W DOWOLNYM 

MIEJSCU I W 
DOWOLNYM CZASIE
Odtwarzaj filmy wideo 

za pomocą aplikacji 
na swoim urządzeniu 

przenośnym lub 
komputerze PC. To Ty 
posiadasz całkowitą 
kontrolę nad całym 

systemem. 

JEDNA APLIKACJA OBSŁUGUJE 
CAŁY SYSTEM

Dzięki łatwej w obsłudze aplikacji 
EZVIZ dostępnej w wersji na systemy 
iOS i Android możesz kontrolować do 
czterech transmisji strumieniowania 
wideo jednocześnie. Jeżeli zajdzie 

potrzeba podłączenia urządzeń 
bezpieczeństwa EZVIZ, jak np. kamer, 

czujników lub innych rejestratorów, 
możesz je łatwo dodać i używać 

za pomocą jednej i tej samej 
aplikacji. Przyjazny dla użytkownika 

interfejs aplikacji zapewnia 
szybkie wyszukiwanie wszystkich 

podłączonych kamer, zmianę ustawień 
i informacje o statusie całego systemu.



Wejście wideo/audio Obsługa 8 kamer przewodowych lub bezprzewodowych 

Przepustowość 50Mbps

Interfejs sieciowy 4 RJ-45 10/100Mbps Samo-adaptacyjny Interfejs  
Ethernet i 1 interfejs WAN

Moduł WI-FI obsługa 2,4G i 5G, 
Aktualnie dostępne kanały mogą się różnić w zależności od przepisów 
obowiązujących na określonym terytorium, 
Teoretyczna maksymalna szybkość 1266M (300+866, Ogólna szybkość 1300M) 
802.11b/g/n maks:300Mbps, 802.11a/ac maks:866Mbps

Dysk twardy Wbudowany dysk twardy 2TB 
z możliwością rozszerzenia do maks. 6TB.
Obsługa formatu 3,5 cala
Kompatybilność z formatem 2,5 cala
Pobór mocy < 7 W

Zasilanie Pobór mocy dla 12V DC 1,5A
(Dysk twardy nie wchodzi w zakres dostawy) < 10 W
Zasilacz obsługuje szeroki zakres napięć,
100V~240V

Temperatura robocza i 
wilgotność

0ºC do +40ºC,  
10% do 90%

Wymiary 295(szer.)mm*285(gł.)mm*96(wys.)mm

Waga 2050g

SPECYFIKACJA

Co jest w zestawie? 

1x Vault Plus 
1x Zasilacz
1x Podręcznik szybkiego 
     startu


