
Er du træt af indbrud?

Dansk Elektronik & Videoovervågning er professionelt leverandør af kvalitets 
videoovervågningssystemer til meget fordelagtige priser.
Vores videoovervågningskamera har altid FULD HD opløsning (2,0 MP) med Motion Detection, 
som betyder, at når der er bevægelse i kameraets synsvinkel, så sender den en alarm meddelelse til 
dig på email. Derfor kan du også kan anvende vores overvågningskameraer som alarm.

Dansk Elektronik & Videoovervågning tilbyder en komplet overvågningspakke:
1) Opsætning af kameraer med nattesyn 15-25 meter og trækning af nødvendige kabler.
2) Installation af APP på  din mobil.
3) Opsætning af netværk og installation af programmer til PC og skærm.
4) Klargøring og installation af Motion Detection og optagelse af video på harddisk.

Du skal have fast IP adresse for at kunne se dine kameraer over internettet. Kontakt din internet 
udbyder for nærmere detaljer angående pris. ( Kan gøres for ca 60-100 kroner)

Pris eksempel 1:  GØR-DET-SELV

Hvis du selv sætter kameraerne op og installerer det på din smart mobil, skærm, TV og pc så er 
vores pris:
1 kit med 4 kamera med FULD HD, kan anvendes indendørs og udendørs 2.999,00
1 styk videoovervågnings harddisk til optagelse af videoovervågning 1 TB.    800,00
Totalt inklusiv moms. Fra:                 * 3.799,00

=======

Pris eksempel 2:  Dansk Elektronik & Videoovervågning sætter overvågningsanlægget op:

Vi sætter alle kameraerne op og installerer på din smart phone, skærm, TV og pc så er vores pris:
1 kit med 4 kamera med FULD HD, kan anvendes indendørs og udendørs 2.999,00
1 styk videoovervågnings harddisk til optagelse af videoovervågning 1 TB.    799,00
Opsætning – trækning af kabler – ekstra stikdåser mv. 3.999,00
Installation – af APP, Motion Detection og Alarm til email samt programmer.       949.00
Totalt inklusiv moms, Fra:          * 8.746,00
* Max trækning af 20 meter kabel pr kamera samt transport  udenfor København.=======



Betaling:
Vi tilbyder vores kunder at betale med Viabill, så du selv kan bestemme hvornår du vil betale for dit
videoovervågningsanlæg.

Yderligere betalings muligheder:

Få et login til demo kameraer, så du kan se vores kamera live.
Tilmeld dig vores nyhedsbrev på info@elektronik-videoovervaagning.dk . Så sender vi dig login 
info. Du er meget velkommen i vores butik / showroom på Emdrupvej 119 - 2400 København NV.

       KIT med 4 styk 2MP kamera                CMS software med live video til PC og Ipad.

       Mobil APP med live video
Kontakt os for en uforpligtende snak omkring    Til både Android og Iphone    
dine behov for speciel tilpasset tilbud. 
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