
Facilitando a videovigilância 
profissional para todos

Sempre uma solução certa 
com os gravadores híbridos 
e de rede DIVAR

Na Bosch, acreditamos que as soluções de videovigilância devem ser tão fáceis de instalar 
quanto de usar. Esse é o pensamento por trás da nossa linha inteiramente nova de soluções 
de gravação híbridas e de rede DIVAR. Desenvolvidas especialmente para operação 24 horas 
por dia, 7 dias por semana, elas permitem criar soluções de videovigilância com recursos de 
segurança profissionais. Soluções que podem ser adaptadas para atender às necessidades 
crescentes de pequenas e médias empresas. 

Soluções híbridas 
▶  Modelos DIVAR hybrid 3000 e 5000
▶  Combinação de câmeras analógicas e IP
▶  Interface simples para facilitar o uso
▶   16 canais analógicos padrão com até 

32 canais digitais
▶   Para soluções de videovigilância analógicas 

que precisam atualizar para IP

Soluções de rede
▶  Modelos DIVAR network 2000, 3000 e 5000
▶  Para soluções de videovigilância IP
▶  Interface simples para facilitar o uso
▶   Fáceis de instalar, graças ao switch Power 

over Ethernet (PoE) integrado
▶  Fáceis de expandir
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Monitoramento e configuração fáceis
Com os gravadores DIVAR, é fácil assistir vídeos ao 
vivo, reproduzir conteúdo gravado ou reconfigurar 
opções de unidades locais a qualquer hora e de 
qualquer lugar. Isso pode ser feito facilmente 
com o app DIVAR Mobile Viewer disponível para 
smartphones (iOS e Android) e via navegador da Web.

A saída direta para monitor é ideal para modelos 
desktop que, muitas vezes, são colocados sobre um 
balcão. O monitor pode ser colocado sobre ou ao lado 
do dispositivo, proporcionando ao dono da empresa 
uma visão geral das imagens ao vivo de todas as 
câmeras conectadas. Com os modelos DIVAR hybrid, 
também é possível conectar um monitor de confronto 

adicional. Os modelos DIVAR hybrid 5000 e DIVAR 
network 5000 foram desenvolvidos para ser facilmente 
montados em um rack de 19pol.

Qualidade e confiabilidade
Há mais de 125 anos, o nome Bosch representa 
qualidade e confiabilidade. Para aumentar ainda mais 
sua tranquilidade, a linha DIVAR é coberta por uma 
garantia total de 3 anos, incluindo os discos rígidos. 
Como todos os nossos produtos, as soluções DIVAR 
foram desenvolvidas para cobrir qualquer necessidade 
de proteção e segurança. Produtos que fazem sentido 
da vida que você leva e do trabalho que você faz – 
eles foram, literalmente, “Inventados para a vida”.

Analógico e IP 
(soluções híbridas)

Somente IP 
(soluções de rede)

DIVAR hybrid 3000

▶  Máx. 2 discos rígidos 
internos (máx. 6 TB 
por disco rígido)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶  16/32 canais (16 canais 

analógicos padrão)

DIVAR hybrid 5000

▶  Máx. 4 discos rígidos 
internos (máx. 6 TB 
por disco rígido)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶  16/32 canais (16 canais 

analógicos padrão)
▶  Suporte a RAID 1 

e RAID 5
▶ Teclado intui CCTV

DIVAR network 5000

▶  Máx. 4 discos rígidos 
internos (máx. 6 TB 
por disco rígido)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶ 32 canais
▶  Suporte a RAID 1 

e RAID 5
▶ Teclado intui CCTV

DIVAR network 2000

▶  Máx. 2 discos rígidos 
internos (máx. 6 TB 
por disco rígido)

▶ ≤ 8 MP
▶ H.264/H.265
▶  8 ou 16 PoE 

(opcional)

DIVAR network 3000

▶  Máx. 2 discos rígidos 
internos (máx. 6 TB 
por disco rígido)

▶ ≤ 12 MP
▶ H.264/H.265
▶ 16 PoE (opcional)

Modelo desktop Modelo desktop

16 canais 32 canais

Modelo montado em rack Modelo montado em rack

Encontre-nos no Facebook

Encontre-nos no Twitter

Encontre-nos no LinkedIn
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