DinionXF 15-bit
billede bearbejdning
Se forskellen

Bosch’s DinionXF er et avanceret, intelligent overvågnings kamera,
der registrerer en hvilken som helst scenes fulde dynamiske område med
et enkelt billede, selv hvis der er stærkt modlys, meget lys i forgrunden og
mørke skygger. Alt dette er muligt takket være DinionXF kameraets 15-bit
digitale billede bearbejdning, der sikrer en uovertruﬀen billede kvalitet uanset
lysforholdene, og viser således detaljer, som andre kameraer ikke er i stand
til at vise under forhold med ekstrem høj kontrast.

1 Bit

DinionXF udmærker sig ved mange innovative funktioner, blandt andet:
• XF-Dynamik for maksimal billede kvalitet
• Den højeste følsomhed under alle lysforhold
• Programmerbar modlyskompensation – optimerer området der er i fokus
• BiLinx – kontrol, konﬁguration og opdatering via videokablet.

3 Bit

10 Bit

15-bit ydelse

Med disse avancerede teknologier er DinionXF klar til at sætte nye standarder
for professionelle video overvågnings systemer.
Klip svarkortet af, udfyld og send det til os eller søg på
www.boschsecuritysystems.dk, hvis du ønsker yderligere information
om de avancerede og intelligente DinionXF overvågnings kameraer.

Sikkerhed man kan stole på.

✄
Ja tak, jeg ønsker at modtage yderligere oplysninger om DinionXF 15-bit overvågnings kameraer
Ja tak, jeg vil gerne kontaktes af en Bosch Security Systems-forhandler.
Firmanavn: .................................................................................................
Initialer: ......................................................................................................
Navn: ...........................................................................................................
Adresse: .......................................................................................................
By / postnummer: ......................................................................................
Tlf.: ..............................................................................................................
Fax: ..............................................................................................................
E-mail: .........................................................................................................

Sikkerhed man kan stole på.

DinionXF

15 Bit

DinionXF, her vist i naturlig størrelse, er en tiltrækkende, diskret løsning
til indendørs og udendørs anvendelser

Så virkelig, at du tror, at du selv er til stede

XF-Dynamik er baseret på 15-bit bearbejdningsteknologi, der sætter kameraet
i stand til samtidig at vise billeder med detaljer både i scenens mørke og
fremhævede områder. DinionXF’s høje følsomhed giver bedre kontrast
og rene farver, således at kameraet altid producerer farvebilleder af høj kvalitet,
hvor konventionelle kameraer svigter.

DinionXF – programmerbar
modlyskompensation

DinionXF dag/nat modellen er særlig velegnet til sikkerhedsanvendelser,
der kræver observering døgnet rundt. Det sikrer høje ydelser og en glimrende
farvegengivelse om dagen. Om natten eller i meget mørke omgivelser
har kameraet fuld sort/hvid følsomhed, specielt i kombination
med IR-belysning.
DinionXF er også et af de nemmeste kameraer at installere, konﬁgurere
og betjene. Funktioner som automatisk detektering af objektiv type og
“Lens Wizard” sikrer nøjagtig opsætning og fokusering af objektivet.
Kameraets ydelser kan justeres ved hjælp af indbyggede betjeningselementer
og OSD-menuer eller ved at bruge konﬁgurationsværktøjet. Og det enestående
BiLinx-interface giver dig fuld kontrol over kameraet via pc’ens coax kabel.
DinionXF sikrer diskret og driftssikker overvågning i alle vejr- og lysforhold
uanset om anvendelsesområdet er observation af traﬁk og transport,
overvågning af bycentre, observation i banker eller straﬀeanstalter,
samt perimeterovervågning.

Optimal lysbalance med XF-Dynamik

Sikkerhed man kan stole på.
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Natovervågning med ekstra
IR belysning

