Naším záměrem je
posouvat možnosti
HD za hranice
možného

Zaznamenávání detailů v extrémních podmínkách
24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Divoké poryvy větru, neúprosný déšť, velké teplotní

Špičková technologie

výkyvy, oblaky prachu nebo velké zatížení. Systém

Integrovaná technologie Intelligent Dynamic Noise

videosledování nesmí přestat spolehlivě fungovat

Reduction (IDNR) snižuje požadavky na přenosovou

ani v těch nejnáročnějších podmínkách. Řada

rychlost na straně zdroje až o 50 %, čímž výrazně snižuje

MIC IP 7000 HD využívá veškeré naše znalosti v oblasti

náklady na ukládání dat a zatížení sítě při zachování

konstrukce a videosledování IP a přináší speciální

vysoké kvality videa. Díky inteligentní kompenzaci

robustní typ kamery. Odolné prakticky proti všemu.

protisvětla je možné (pohybující se) sledované objekty
snadno identifikovat i ve scénách se světlými a tmavými

Maximální odolnost

oblastmi. Naše technologie Intelligent Video Analysis

Každá z kamer MIC IP 7000 nabízí tu nejvyšší kvalitu

zároveň podporuje inteligentní sledování. Nově máte

obrazu relevantních videí i v tom nejnáročnějším

možnost automaticky sledovat pohybující se objekty

prostředí. Funkci Intelligent Defog je možné aktivovat

na základě předem definovaných pravidel pro poplachy

ručně nebo automaticky a přináší zlepšení viditelnosti

nebo jednoduše pomocí kliknutí.

při sledování scén v mlze nebo jiných scén s nízkým
kontrastem. Integrovaný silikonový stěrač a ostřikovač
udržují sklo v čistotě, funkce rozmrazování pak zajišťuje,
že kamera MIC IP zachytí obraz videa v nejvyšší kvalitě
bez ohledu na mrazivé počasí.

Naše kamery byly navrženy tak, aby
fungovaly v místech, kam byste se nikdy
nechtěli vydat, a přinášejí nejvyšší kvalitu
důležitého videozáznamu pořízeného
v extrémních podmínkách a s minimálními
náklady a zatížením sítě.

Snadná údržba

je montáž snadnější než kdy dříve. Se závěsným prvkem

Tyto kamery jsou navrženy pro provoz v náročných

je usazení kamery MIC do držáku DCA a bezpečné

podmínkách a proto nabízí i přes svou odolnost velice

zapojení elektrického vedení úkolem pro jednu osobu,

snadnou údržbu. Vzdálené aktualizace firmwaru je

což přináší úsporu času i nákladů na instalaci.

možné spouštět odkudkoli. Téměř nezničitelný kryt
a funkce automatického čištění omezují nutnost

Přidejte dále podporu integrovaného napájení

servisních návštěv v nehostinném prostředí,

jednotky VIDEOJET connect 7000 přes síť Ethernet

pro které je kamera určena.

a s vestavěným síťovým přepínačem a získáte možnost
připojit více kamer IP po obvodu areálu či kolem silnic.

Snadná instalace a vzdálený přístup

Naše patentovaná technologie Dynamic Transcoding

Díky instalaci ihned po vybalení je možné kameru

přináší nepřetržitý přístup k plynulému živému vysílání

MIC IP 7000 HD předem naprogramovat ještě před

videa a HD obrazu z mobilních zařízení bez ohledu na

jejím nasazením. Díky univerzálnímu držáku MIC DCA

dostupnou šířku pásma.

MIC IP starlight 7000 HD

MIC IP dynamic 7000 HD

▶N
 epřetržitý přístup k důležitému videu IP
bez ohledu na světelné podmínky nebo čas
▶ Rozlišení 720p s rychlostí až 60 snímků
za sekundu
▶ Extrémní citlivost za slabého osvětlení
(až 0,01 luxu)

▶ Vysoké rozlišení pro snadnou
identifikaci objektů i za náročných
světelných podmínek
▶ Rozlišení 1080p s rychlostí až
30 snímků za sekundu (fps)

Vlastnosti

Výhody

Robustní kamery (klasifikace IK10/IEC 60068)

Odolnost proti silným otřesům a nepřetržitým nízkofrekvenčním
vibracím

Široký rozsah provozních teplot (-40 °C až +60 °C / -40 °F až 140 °F)

Odolnost proti velkým výkyvům teploty

Klasifikace IP68/NEMA6P

Odolnost proti neúprosnému dešti a divokým poryvům větru

Intelligent Video Analysis

V pravou chvíli upozorní na situace, jež mohou vyžadovat zásah.

Intelligent Tracking

Již nikdy neztratíte sledovaný objekt z dohledu.

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Snížení nákladů na úložiště a zatížení sítě.

Dynamic Transcoding (s VIDEOJET connect)

Nepřetržitý vzdálený přístup a vzdálené ovládání kamery.

Intelligent Defog

Zlepšuje viditelnost při sledování scén v mlze nebo jiných scén
s nízkým kontrastem.

Soulad se standardem ONVIF a podpora IPP

Snadná integrace s produkty jiných výrobců

Volitelná osvětlovací jednotka

Objekty až na vzdálenost 175 metrů (575 stop) lze detekovat
i v úplné temnotě.

Pokud vyžadujete spolehlivost i v náročném prostředí, řada kamer
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MIC IP 7000 HD vám přináší možnost videosledování ve vysoké kvalitě.

Změny vyhrazeny

Další informace na webu www.boschsecuritysystems.cz
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