
Mục tiêu của chúng 
tôi là đạt mức HD 
cao nhất

Thu giữ từng chi tiết trong môi trường khắc nghiệt  
24/7

Những cơn gió mãnh liệt, mưa không ngừng, khoảng dao động 
nhiệt độ lớn, mây bụi hay va đập mạnh, bất kể điều kiện thời tiết 
khắc nghiệt đến mức nào thì hoạt động giám sát của bạn vẫn phải 
tiếp tục. Dòng MIC IP 7000 HD tập trung mọi chuyên môn của 
chúng tôi về thiết kế cơ khí và giám sát video IP để tạo nên một 
camera có thiết kế bền chắc, được thiết kế để chống lại gần 
như mọi thứ.

Rất cứng cáp
Mỗi camera MIC IP 7000 mang lại hình ảnh video liên quan có 
chất lượng cao nhất trong môi trường khắc nghiệt nhất. Tính năng 
Intelligent Defog có thể được kích hoạt theo cách thủ công hoặc 
tự động, cải thiện khả năng hiển thị khi xem cảnh sương mù hay 
cảnh có độ tương phản thấp khác. Thanh gạt rửa silicon tích hợp 
giúp làm sạch lớp kính và chức năng chống tích tụ sương cửa sổ 
của chúng tôi bảo đảm camera MIC IP thu nhận video với chất 
lượng cao nhất bất kể độ lạnh của thời tiết. 

Công nghệ tối tân 
Tích hợp công nghệ Intelligent Dynamic Noise Reduction (IDNR) 
cho phép tiết kiệm tốc độ bit lên đến 50% tại nguồn, giúp giảm 
đáng kể chi phí lưu trữ và áp lực tải mạng, mà không làm giảm 
chất lượng video. Nhờ vào chức năng bù ánh sáng ngược thông 
minh, đối tượng cần theo dõi (đang chuyển động) có thể được xác 
định dễ dàng trong khu vực có độ chiếu sáng khác nhau. Và công 
nghệ Intelligent Video Analysis của chúng tôi cùng với Intelligent 
Tracking, đảm bảo bạn có thể tự động theo dõi đối tượng chuyển 
động dựa trên các quy tắc cảnh báo được thiết lập trước chỉ với 
một lần bấm đơn giản.



Để có độ tin cậy cao nhất trong môi trường khắc nghiệt, hãy chọn 

dòng MIC IP 7000 HD mang lại video giám sát chất lượng cao.
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Ít phải bảo trì 
Chính vì hoạt động trong môi trường khắc nghiệt, những camera 
này được thiết kế đặc biệt dành cho tác vụ khó nhưng yêu cầu ít 
phải bảo trì. Việc cập nhật phần mềm từ xa có thể được thực hiện 
từ bất cứ đâu. Thân máy bền chắc và khả năng tự làm sạch giúp 
tránh phải trực tiếp tới bảo trì tại địa điểm quan trọng, nơi những 
camera này thường hoạt động. 

Lắp đặt dễ dàng và truy cập từ xa
Giải pháp lắp đặt sẵn cho phép bạn đặt chương trình trước cho 
MIC IP 7000 HD ngay cả khi camera còn ở trong hộp. Nhờ có 
phụ kiện giá đỡ MIC DCA, việc lắp đặt trở nên dễ dàng hơn. 

Với kiểu bản lề, chỉ cần một bước lắp đặt đơn giản để treo MIC lên 
giá đỡ DCA và kết nối dây với camera an toàn, giúp tiết kiệm thời 
gian và chi phí lắp đặt.

Kết hợp với VIDEOJET connect 7000 tích hợp khả năng Cấp 
nguồn qua Ethernet cao và bộ chuyển đổi mạng, bạn có thể dễ 
dàng kết nối nhiều camera IP dọc theo vành đai hoặc đường cao 
tốc. Công nghệ Dynamic Transcoding đã được cấp bằng sáng 
chế của chúng tôi, cho phép bạn truy cập tức thì 24/7 trên thiết 
bị di động với dòng truyền mượt mà khi video đang quay, cung 
cấp hình ảnh HD bất kể tình trạng băng thông hiện có.

Được thiết kế để hoạt động tại những nơi bạn 
khó có thể tiếp cận, mang lại hình ảnh video 
liên quan có chất lượng cao nhất trong môi 
trường khắc nghiệt với chi phí và áp lực 
tải mạng thấp nhất.

Tính năng Lợi ích 

Camera chắc chắn (xếp hạng IK10 / IEC 60068) Chịu được va đập mạnh hoặc những rung động liên tục với tần số nhỏ

Khoảng giao động nhiệt độ hoạt động lớn (-40°C đến +60°C / -40°F đến +140°F) Chịu được khoảng giao động nhiệt độ lớn

Xếp hạng IP68/NEMA6P Chịu được mưa không ngừng và những cơn gió mãnh liệt

Intelligent Video Analysis Giúp giữ tập trung vào tình huống liên quan, bằng cách cảnh báo khi cần

Intelligent Tracking Không bao giờ mất dấu đối tượng cần theo dõi 

Intelligent Dynamic Noise Reduction Giảm chi phí lưu trữ và áp lực tải mạng

Dynamic Transcoding (với VIDEOJET connect) Truy cập từ xa và điều khiển camera 24/7

Intelligent Defog
Cải thiện khả năng hiển thị khi xem cảnh sương mù hay cảnh có 
độ tương phản thấp

Phù hợp chuẩn ONVIF và hỗ trợ IPP Tích hợp liền mạch với sản phẩm của bên thứ ba

Tùy chọn đèn chiếu sáng
Đối tượng có thể được phát hiện trong môi trường hoàn toàn tối 
từ khoảng cách lên tới 175 m (575 ft)

MIC IP starlight 7000 HD MIC IP dynamic 7000 HD

▶  Cung cấp video IP liên quan 24/7, bất kể tình 
trạng chiếu sáng, thời gian trong ngày.

▶  Độ phân giải 720p lên đến 60 khung hình 
mỗi giây (fps)

▶ Độ nhạy sáng cực nhỏ đến 0,01 lux

▶  Độ phân giải cao nhất cho nhận dạng tối ưu 
trong điều kiện ánh sáng khó khăn.

▶  Độ phân giải 1080p với 30 khung hình mỗi 
giây (fps)




