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 با انواع دوربین مداربسته مخفی بیسیم   امنیت بیشتر 
ترین نیازهای جوامع مدرن و پیشرفته امروزی است. افراد بسیاری هستند که برای حفظ امنیت و جلوگیری از  امنیت یکی از اساسی

تواند  کنند. اما هیچکدام از این راهکارها نمیاستفاده میمتنوع  های  حفاظ و قفل  سرقت،د  های ضسرقت منزل و محل کارشان، از درب

به تنهایی ایمنی منزل و محل کار شما را افزایش دهد. بنابراین همیشه باید نگران به سرقت رفتن اسناد، مدارک، اشیاء قیمتی و پولی  

و همسرتان هردو شاغل باشید و نتوانید    کنید. عالوه بر این موارد ممکن است شما باشید که در منزل یا محل کارتان نگهداری می

د و حتی با وجود استخدام پرستار کودک، باز هم نگران وضعیت سالمت و  ساعاتی از روز را در کنار کودکانتان در منزل سپری کنی

اشید، بنابراین  . عالوه بر این موارد، ممکن است شما شغلی حساس مانند اداره یک طالفروشی را برعهده داشته بباشید ها  امنیت بچه 

 توانید در محیط منزل و محل کار، با خیالی آسوده به امور مورد نظرتان رسیدگی کنید؟   چطور می

 

، برای انواع دوربین مداربسته مخفی بیسیمتحت عنوان استفاده از    مفیدیهای اخیر با پیشرفت علم و تکنولوژی، راهکارهای  در سال

توانید بدون نگرانی از منزل  می  انواع دوربین مخفی ذهن شما شهروندان محترم ارائه شده است. با استفاده از  حفظ امنیت و آرامش  

چراکه در غیاب شما، دوربین مداربسته حافظ امنیت منزل شماست. برای کسب    .خود خارج شوید و در محل کارتان فعالیت کنید

   . دنبال کنید، ادامه مطالب را بیسیم  مخفی ه  انواع دوربین مداربست اطالعات بیشتر در رابطه با 
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 دوربین مداربسته مخفی چیست؟ 

شود، مورد استفاده قرار هایی که در یک محیط کاری یا مسکونی و... انجام میدوربین مداربسته مخفی، برای رصد و ضبط فعالیت

 شوند. سایرین پنهان هستند و در ابعاد کوچکی طراحی میدید   ها همانطورکه از نامشان پیداست، غالبا ازگیرد. این دوربینمی

براساس ویژگی  این دوربین  از قیمت متفاوتی برخوردارند. شما میانواع مختلفی دارد که هرکدام  توانید با  ها و کاربردی که دارند، 

 ترین هزینه، امنیت خود و عزیزانتان را ضمانت کنید.  کم

، این موضوع را متوجه شوید و توسط دوربین  های ضبط شدهتوانید با بررسی فیلمسرقتی صورت بگیرد میحتی اگر بدون اطالع شما  

 فیلم ها را برای رسیدگی بیشتر به پلیس تحویل دهید. 

را بر روی  توانید تصاویر محل مورد نظرتان  ، به راحتی میانواع دوربین مداربسته مخفی بیسیمتر اینکه شما با استفاده از  از همه مهم 

 لپ تاپ یا تلفن همراه مشاهده نمایید. در نتیجه محلی که دوربین مخفی در آن نصب شده است، بطورکامل زیر نظر شما خواهد بود. 
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 مخفی بیسیم انواع دوربین مداربسته  

بپردازیم، بهتر است بدانید که دوربین مداربسته مخفی نیز همانند سایر    انواع دوربین مداربسته مخفی بیسیمپیش از آنکه به معرفی  

 تواند از ساختاری با سیم یا بدون سیم برخوردار باشد.  های مداربسته میدوربین

بط شده را  کند و نوع بیسیم آن، با استفاده از شعاع خاصی تصاویر ضدوربین مداربسته با سیم، تصاویر را با استفاده از کابل منتقل می

 دهد. به دستگاه گیرنده انتقال می

شوند.  کنند و بعضی دیگر با استفاده از ریموت از راه دور کنترل می، به صورت دستی کار میهای مداربسته مخفیبعضی از انواع دوربین 

 شود. یا نظارتی یاد می سیدوربین جاسو انواع  ها به عنوان هایی هستند که از آن ، دوربینانواع دوربین مداربسته مخفی بیسیم

توان  ها لنزهای بسیار کوچکی دارند و میکنند. این دوربینها به صورت مخفیانه و بدون اطالع سایرین فیلم برداری میزیرا این دوربین 

 ها را در هر فضایی جاسازی و نصب کرد.  آن 

انواع  کنند. البته بعضی از  یا هارد دستگاه دیجیتال ذخیره می  خود  ، تصاویر ضبط شده را در داخل حافظهانواع دوربین مداربسته مخفی

 بر ضبط تصاویر، قابلیت انتقال تصاویر ضبط شده به کاربر را دارند.  عالوهجاسوسی   های دوربین  

را    مخفی بیسیمانواع دوربین مداربسته  توانید تصاویر ضبط شده توسط  ، شما میمربوطه  نرم افزارنصب  با استفاده از اتصال وای فای و   

 به صورت آنالین مشاهده کنید. ب 

به این ترتیب در غیاب شما،    بهره مند شوید.، ویال و باغ خود  برای منزلمداربسته مخفی  های  انواع دوربین  از    توانیدنابراین شما می

 پشتیبانی کاملی خواهد داشت.  و با اهمیت مورد نظردوربین از اجناس گران قیمت 
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انواع دوربین  توانید به راحتی تصاویر ضبط شده توسط  با استفاده از این تکنولوژی آمار سرقت از منازل کاهش یافته است چون شما می

 مخفی بیسیم:   های انواع دوربین  برای منازل را در اختیار پلیس بگذارید. اما معرفی مداربسته مخفی بیسیم 

 

 دوربین جاسوسی بند انگشتی مینیاتوری  •

 ربین جاسوسی مینیاتوری پین هول )حفره کوچک( دو •

 دوربین جاسوسی مینیاتوری معمولی •

 دوربین جاسوسی آینه ای  •

 دوربین جاسوسی دتکتوری  •

 دوربین جاسوسی هالوژنی  •

 

های متفاوتی  قیمتها و امکاناتی که دارند، با  از کیفیت تصویر برداری باالیی برخوردارند و با توجه به ویژگیها  هرکدام از این دوربین

امکان مخفی شدن در ساختار یک ساعت    جاسوسی  انواع دوربینهای برخی از  که    شوند. جالب است بدانیدبه بازار فروش عرضه می

 مچی، عروسک، جاکلیدی، عینک، خودکار و... را نیز دارند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.haamin.ir 

 

 جاسوسی  های  دوربین  انواع  مزایای نصب  

یا محل کارتان استفاده کنید، در مرحله اول امنیت و آرامش خاطر خود و عزیزانتان را فراهم    برای خانهمخفی    هایانواع دوربین  اگر از  

  یابد.کنید افزایش میها نگهداری میاسناد، مدارک و اشیاء گران بهایی که در منزل یا محل کارتان از آن  ایمنیکرده اید. بعد از آن  

فرزندتان استخدام کرده اید راحت نیست، سالمند یا  والدین  برای نگهداری از    اگر شما فردی شاغل هستید و خیالتان از پرستاری که

، وضعیت سالمت و راحتی عزیزانتان را بررسی کنید. اگر شما شغل حساسی  دوربین مخفی  انواع   توانید در طول روز با استفاده ازمی

قیمت مورد نظرتان آسوده خاطر نیستید، بهترین حفظ امنیت اجناس گران    از  دارید و بطورمثال مالک یک جواهرفروشی هستید و

ها با توجه به ابعاد کوچکی که دارند، تصاویر باکیفیتی است. این دوربینجاسوسی    های کوچک انواع دوربین  راهکار برای شما استفاده از  

 و قیمتی مقرون به صرفه دارند. کنندرا ضبط می
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 مخفی  های  دوربین    یکی از انواع   تصاویر ضبط شده از یک سرقت توسط 

اهمیت پیشگیری قبل از وقوع حوادث   ،معنی آن  "عالج واقعه قبل از وقوع باید کرد  "حتما تا به حال این ضرب المثل را شنیده اید که  

و امنیت خانه و  ، از بروز حوادث احتمالی جلوگیری خواهید کرد و آرامش  انواع دوربین های مخفیناگوار است. بنابراین شما با نصب  

 کنید.  تان را تضمین میخانواده

 

 سیم برای منازل   مخفی بی   های ویژگی انواع دوربین  

بهتر است بدانید که شما قبل از هر چیز، الزم است  اشاره کنیم،  برای منازلسیم   مخفی بی های انواع دوربین  پیش از آنکه به ویژگی 

های یک انتخاب مناسب را مشخص هدف خود را از تهیه دوربین مخفی مشخص کنید. هدف و نوع کاربری مورد نظر شماست که ویژگی

ربین مخفی مورد نظر بطورمثال اگر دو  د.نهای مختلف و قابل توجهی داربرای منزل ویژگی  بی سیممخفی  های انواع دوربین کند.  می

گیرد که دوربین حرکتی را تشخیص دهد. در نتیجه شما از قابلیت تشخیص حرکت برخوردار باشد، ضبط تصاویر تنها زمانی صورت می

 این ویژگی تاثیر مثبتی بر عمر مفید باتری و سالمت کارت حافظه دوربین خواهد داشت.
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 جاسوسی   کوچک   های دوربین    ی از انواع لنز قدرتمند یک 

تواند موقتی یا دائمی باشد. قابلیت دید در شب  توان به آن اشاره کرد، باتری یا منبع تغذیه دوربین است که میویژگی دیگری که می

مورد نظر را حتی در    باشد که مشاهده فضایهای جاسوسی میهای قابل توجه دوربینیکی دیگر از ویژگی  ،نیز  دوربین مخفیانواع  

مورد نظر شما قدرت ضبط تصاویر به صورت   دوربین جاسوسیانواع  این تجهیز انتخابی از کند. اگر محیط برای شما ممکن میتاریکی 

با   جاسوسیانواع دوربینهای  توانید جزئیات بیشتری از محیط را مشاهده کنید. ویژگی سازگاری رنگی را داشته باشد، بنابراین شما می

تنها با استفاده از تلفن    باشد. بطوریکه شماها میهای قابل توجه در طراحی این دوربینیز یکی دیگر از ویژگینتلفن همراه هوشمند  

را   مخفیهای  دوربین  انواع    توانید بطورکامل به محیط مورد نظرتان اشراف داشته باشید و تصاویر در حال ضبطمی  همراه از راه دور

از   یکی  تهیه  و هرچه سریع انواع دوربین مداربسته مخفی  کنترل کنید. پس در  نکنید  راتردید  منزل خود  از  این  ه  ب  تر  واع  ان یکی 

 کنید. و قدرتمند مجهز  جاسوسیهای کوچک  دوربین 

 

 

 

 



www.haamin.ir 

 

 برای خانه را انتخاب کنم؟   بیسیم کدام یک از انواع دوربین مداربسته مخفی  

توانید دوربین  شما با توجه به نیازتان می  . برای خانه در دسترس است  مداربسته مخفی بیسیمانواع دوربین  همانطورکه اشاره کردیم  

تواند نیازهای شما به عنوان کاربر هایی دارد که می، ویژگیهای مخفیمخفی مناسبی را انتخاب و نصب کنید. هرکدام از انواع دوربین 

که به آن دوربین مینیاتوری شود های جاسوسی شناخته می ع دوربین انواترین بطورمثال دوربین سوزنی، از جمله مهم .را برطرف کند

درجه ای دارد اما مجهز به   69شود. این دوربین لنزی بسیار کوچک اما قدرتمند دارد. دوربین مخفی سوزنی، زاویه دید  نیز گفته می

انواع دوربین    دید در شب نیست.ویژگی   از  دوربین جاسوسی بند انگشتی است. این دوربین  انواع  سیم،    مخفی بی   های یکی دیگر 

توانید این  طراحی شده است، می  محصولقدرتمند، از کیفیت تصویر برداری باالیی برخوردار است و با پایه کوچکی که در ساختار این  

 دوربین را در هر مکانی نصب کنید.  
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 مخفی های  دوربین  انواع  بررسی فضای باغ ویال با استفاده از  

مینیاتوری های کوچک جاسوسی  کی از انواع دوربین  جاسوسی پین هول ی  هایدوربینانواع  دوربین جاسوسی پین هول چطور؟  انواع  اما  

العاده ای که دارد طرفداران بسیاری را به خود جذب کرده است که لنزی کوچک و دایره ای شکل دارد. این دوربین با کیفیت فوق 

از قیمت ارزان و طراحی ساده ای برخوردار است. یکی دیگر از انواع دوربین مداربسته  نیز    دوربین جاسوسی مینیاتوری معمولی  .است

جاسوسی آینه ای است که در هنگام ضبط تصاویر به نور کافی نیاز دارد و ساختاری به  های  دوربین  انواع  مخفی بیسیم برای منازل،  

باشد. در  هالوژن دارد و از کیفیت تصویربرداری باالیی برخوردار می ظاهری به شکل المپ  نیز شکل آینه محدب دارد. دوربین هالوژنی

. بنابراین شما  باشدبرخوردار می  ییکیفیت باالاست و از  به دستگاه هشدار اعالم حریق  شبیه    آن  نهایت دوربین دتکتوری که ظاهر

 استفاده کنید. با توجه به نیازتان برای خانه  بی سیممخفی   های توانید از انواع دوربینمی
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 قیمت انواع دوربین مداربسته مخفی بیسیم برای منازل 

برای خانه، در بازار فروش موجود است اما اینکه کدام دوربین برای هدف    بیسیم انواع دوربین مداربسته مخفی  همانطورکه اشاره کردیم،  

جاسوسی دارد. امیدواریم با در نظر گرفتن    هایدوربین  انتخاب انواع  مناسب است، بستگی به انتظار شما از  و کاربری مورد نظر شما  

. شما  فرمایید د کنید و محصول مناسبی را خریداری  سیم در سایت ما بازدی   مخفی بی   های پارامترهای مختلف خرید، از انواع دوربین  

 بگیرید.  ما تماسبا  و کسب اطالعات بیشترمخفی   هایهای انواع دوربین از قیمت آگاهی توانید برایمی
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