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• Up to 8 video channels
• Decoding formats: supporting H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
• Bandwidth: 80 Mbps incoming, 256 Mbps outgoing
• 16-ch 1080p decoding
• 1 HDMI, 1 VGA and 1 CVBS output
• Optional 8 PoE ports, with /8P model
• 1U chassis

DS-7608NI-I2(/8P)
8-Channel NVR with 2 HDDs

• Up to 16 video channels
• Decoding formats: supporting H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
• Bandwidth: 160 Mbps incoming, 256 Mbps outgoing
• 16-ch 1080p decoding
• 1 HDMI, 1 VGA and 1 CVBS output
• OOptional 8 PoE ports, with /8P model
• 1U chassis

DS-7616NI-I2(/16P)
16-Channel NVR with 2 HDDs

• Up to 32 video channels
• Decoding formats: supporting H.265/H.265+/H.264/

H.264+/MPEG4
• Bandwidth: 320 Mbps incoming, 256 Mbps outgoing
• 16-ch 1080p decoding
• 2 HDMI, 1 VGA and 1 CVBS output
• eSATA by default.
• 24 PoE ports
• 1.5U chassis

DS-7732NI-I4/24P
32-Channel NVR with 4 HDDs

• Up to 16 video channels
• Decoding formats: supporting H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
• Bandwidth: 160 Mbps incoming, 256 Mbps outgoing
• 16-ch 1080p decoding
• 2 HDMI, 1 VGA and 1 CVBS output
• eSATA by default.
• Optional 8 PoE ports, with /8P model
• 1.5U chassis

• Up to 32 video channels
• Decoding formats: supporting H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4
• Bandwidth: 256 Mbps incoming, 256 Mbps outgoing
• 16-ch 1080p decoding
• 2 HDMI, 1 VGA and 1 CVBS output
• eSATA by default.
• Optional 8 PoE ports, with /8P model
• 1.5U chassis

DS-7716NI-I4(/16P)(B)
16-Channel NVR with 4 HDDs

DS-7732NI-I4(/16P)(B)
32-Channel NVR with 4 HDDs

• 0.0005 lux @ F1.0
• 2.8, 4 or 6 mm fixed lens
• Colorful imaging 24/7
• Human/vehicle classification
• H.265+/H.265
• IP67
• 130 dB WDR
• -U: build-in microphone

DS-2CD2087G2-L(U)
8 MP ColorVu Bullet Network Camera

• 0.0005 lux @ F1.0
• 2.8, 4 or 6 mm fixed lens
• Colorful imaging 24/7
• Human/vehicle classification
• H.265+/H.265
• IP67
• 130 dB WDR

DS-2CD2T87G2-L
8 MP ColorVu Bullet Network Camera

Product Showcase

Combining Great Technologies 
for Great Image Quality and Usability

Advanced Hardware
F1.0 super large aperture
1/1.2” advanced sensor

Reliable Quality
Active alignment technology 
guarantees the focusing performance 
in the mass production of ultra high 
definition ColorVu products, realizing 
excellent quality control. 

Frontier Technology
3D color technology realizes precise color 
rendition to produce vivid colorful images.

Embedded 
Deep Learning Chip
Supports AcuSense algorithm with 
human/vehicle classifications

HOT HOT



IR reflection on smooth 
surfaces may cause 
interferences in video

Insufficient features on 
detected human targets

24/7 Color Imaging 
with Target Classification

* Conventional camera images shown were shot with IR on and ColorVu camera images without supplemental light.

* Conventional camera images shown were shot with IR on and ColorVu camera images without supplemental light.

ColorVu cameras capture human and vehicle targets with vivid details, 
providing video coverage with more useful information.

Ultra High Definition

The 4K resolution provides great details, especially 
suitable for open spaces and large scenes.

Conventional

Conventional

Unable to identify 
license plate numbers 
due to IR reflection

Unable to identify 
vehicle color in dark 
environments

Supplemental light is not 
needed in most scenes, 
reducing risk of reflections

Human targets are captured 
with colorful detail, 
providing more information

License plates are visible 
in color without any blur or 
reflection

The color of each vehicle is 
clear and easy to see, even 
in darkness

2MP 4K

      Η τεχνολογία ColorVu της Hikvision, παρέχει έγχρωμες ζωντανές, ζωηρές εικόνες 
καθ'ολη την διάρκεια του 24ώρου. Επεκτείνουν και ενισχύουν τις δυνατότητες 
επιτήρησης στο σκοτάδι καθώς εξαλείφουν την κάλυψη που παρέχει η νύχτα, για να 
καταγράψουν ζωντανές χρωματικές εικόνες. Σε αντίθεση με τους συμβατικούς φακούς, οι 
φακοί ColorVu είναι εξοπλισμένοι με ένα διάφραγμα μεγάλου ανοίγματος για να παράγει 
φωτεινότερες εικόνες. 
Ένα τόσο μεγάλο διάφραγμα επιτρέπει την είσοδο περισσότερου φωτός στον φακό, έτσι 
ώστε να αυξάνεται η φωτεινότητα της απεικόνισης. Επίσης, οι φακοί των καμερών 
Hikvision ColorVu διαθέτουν οπτική γυάλινη επίστρωση ευρείας ζώνης (BBAR) και 
οπτικό γυαλί εξαιρετικά χαμηλής διασποράς (ED), για τη μείωση της αντανάκλασης που 
προέρχεται από μία πολύ ισχυρή πηγή φωτός και την αποτελεσματική αναπαραγωγή της 
ευκρίνειας και του κορεσμού των χρωμάτων.
Η υψηλή ευαισθησία των καμερών ColorVu είναι σχεδιασμένη για εφαρμογές 
επιτήρησης, όπου απαιτούνται έγχρωμες εικόνες υψηλής ανάλυσης, ακόμη και σε 
περιβάλλοντα με εξαιρετικά χαμηλό φωτισμό. Χρησιμοποιούν προηγμένη τεχνολογία 
αισθητήρων και μια νέα δομή συλλογής φωτός, που βελτιώνει σημαντικά τη χρήση ακόμη 
και μιας πολύ αδύναμης πηγής φωτός. Επιπλέον, λαμβάνονται υπόψη οι ακραίες 
συνθήκες φωτισμού στη διαδικασία του σχεδιασμού. Οι κάμερες ColorVu είναι 
εξοπλισμένες με συμπληρωματικό φωτισμό, έτσι ώστε, όταν δεν υπάρχει καμία απολύτως 
πηγή φωτός (π.χ. από τα αστέρια ή από μια λάμπα δρόμου), να μπορούν να παρέχουν 
πολύχρωμη απεικόνιση.  Οι κάμερες Hikvision ColorVu Εξασφαλίζουν τη ζωντανή 
χρωματική απεικόνιση σε πολλά σενάρια εφαρμογών, όπως οι δημόσιοι χώροι χωρίς 
φωτισμό, η νυχτερινή ασφάλεια σε βιομηχανικά πάρκα, οι διασταυρώσεις κυκλοφορίας σε 
περιβάλλοντα χαμηλού φωτισμού και σε πολλές ακόμη εφαρμογές στις οποίες οι 
πληροφορίες για το χρώμα είναι ιδιαίτερα σημαντικές.



IR reflection on smooth 
surfaces may cause 
interferences in video

Insufficient features on 
detected human targets

Better Visual Experience

24/7 Color Imaging 
with Target Classification 

* Conventional camera images shown were shot with IR on and ColorVu camera images without supplemental light.

ColorVu cameras capture human and vehicle targets with vivid details, 
providing video coverage with more useful information.

Balanced brightness
F1.0 super aperture and advanced sensor guarantee realistic rendering

Blurry Sharp

Unable to identify color Accurate color

True Color Information

Ultra High Definition

With New ColorVu Network Cameras, You’ll Enjoy
Images shot by ColorVu camera were with supplementary light OFF

Accurate color rendering
Excellent performance in low-light environments

The 4K resolution provides great details, especially 
suitable for open spaces and large scenes.

Conventional

Supplemental light is not 
needed in most scenes, 
reducing risk of reflections

Human targets are captured 
with colorful detail, 
providing more information

2MP 4K

Better Visual Experience
Balanced brightness
F1.0 super aperture and advanced sensor guarantee realistic rendering

Blurry Sharp

Unable to identify color Accurate color

True Color Information
Accurate color rendering
Excellent performance in low-light environments



* Conventional camera images shown were shot with IR on and ColorVu camera images without supplemental light.

Conventional

Unable to identify 
license plate numbers 
due to IR reflection

Unable to identify 
vehicle color in dark 
environments

License plates are visible 
in color without any blur or 
reflection

The color of each vehicle is 
clear and easy to see, even 
in darkness

Η HIKVISION παρουσίασε πρόσφατα την νέα σειρά δικτυακών καμερών ColorVu 2.0 (2ης γενεάς), η οποία παρέχει μια σειρά σημαντικών βελτιώσεων 
σε σχέση με τις κάμερες 1ης γενεάς, που τις καθιστούν κορυφαία επιλογή για εγκαταστάσεις, στις οποίες το ζητούμενο είναι η πεντακάθαρη έγχρωμή 
εικόνα με ζωντανά χρώματα, τόσο κατά την διάρκεια της ημέρας αλλά και την νύχτα, ακόμη και σε απόλυτο σκοτάδι.

• Οι βελτιώσεις στη νέα σειρά 2ης γενεάς 7G2 σε σχέση με την 1η γενεά 7G1 είναι οι εξής:
• Καλύτερο αισθητήριο με υψηλότερη ευαισθησία 0.0005Lux @ F1.0 σε όλες τις αναλύσεις, σε σχέση με τα 0,0035Lux / 0.0014 lux @ F1.0 της 

προηγούμενης σειράς.
• Διάθεση μοντέλων και στα 8MP, που δεν υπήρχαν στην προηγούμενη σειρά.
• Τεχνολογία active alignment, για ακριβέστερη τοποθέτηση εξαρτημάτων κατά την παραγωγή, που εγγυάται την σωστή λειτουργία στην εστίαση.
• Τεχνολογία 3D color, για ακριβέστερη απόδοση των χρωμάτων.
• WDR 130 dB στα μοντέλα 4MP έναντι 120 dB.
• Μεγαλύτερη υπολογιστική ισχύς και υποστήριξη Motion Detection 2.0.
• Αύξηση της μέγιστης χωρητικότητας κάρτας Micro SD/SDHC/SDXC, από 128 GB σε 256 GB, σε όλα τα μοντέλα.
• Βαθμό στεγανότητας IP67 σε όλες τις κάμερες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που έχουν μικρόφωνο (στην προηγούμενη σειρά οι κάμερες με 

μικρόφωνο ήταν IP66).

Οι κάμερες της νέας σειράς διαθέτουν βέβαια και όλα τα υπόλοιπα μοναδικά χαρακτηριστικά των καμερών ColorVu, όπως:

• True WDR 130dB στις αναλύσεις 4 & 8 MP & 120dB στα 2MP.
• Λειτουργίες 3D DNR, HLC, BLC.
• Αυτόματος λευκός θερμός φωτισμός Smart Light.
• Κορυφαία συμπίεση βίντεο Η.265+.
• Ηλεκτρομηχανικό φίλτρο υπερύθρων (ICR-True Day/Night).
• Λειτουργία AcuSence, δηλαδή VCA analytics with human and vehicle target classification: line crossing / intrusion / region entrance & exiting /

face capture.
• Διαθέσιμα μοντέλα σε αναλύσεις 2 / 4 και 8MP.
• Motion Detection0: O νέος αυτός αλγόριθμος καταγράφει όλα τα συμβάντα κίνησης, όπως και ο παραδοσιακός αλγόριθμος. Παράλληλα όμως, 

καταγράφεται και η αιτία που δημιούργησε το συναγερμό, αν δηλαδή οφείλεται σε άνθρωπο ή όχημα ή άλλη αιτία. Στη μπάρα αναπαραγωγής, τα 
συμβάντα μαρκάρονται με διαφορετικό τρόπο για κάθε αιτία και έτσι γίνεται εύκολα και γρήγορα η αναζήτηση των πραγματικών συμβάντων κατά 
την αναπαραγωγή. Επιπρόσθετα, οι ειδοποιήσεις που στέλνονται προς το Hik-Connect ή το iVMS-4200 περιορίζονται μόνο στα συμβάντα που 
αφορούν ανθρώπους και οχήματα. 
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