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DinionXF 15-bites 
videojel-feldolgozás
Érezze a különbséget!

 Igen, kérek bővebb információt a DinionXF 15-bites megfi gyelő-kameráról.
 Igen, szeretném, ha a Bosch Security Systems képviselője kapcsolatba lépne velem
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A biztonság, amiben bízhat.

A biztonság, amiben bízhat.

15-bites teljesítmény

A Bosch DinionXF fejlett megfi gyelő-kamera, amely visszaadja egy 
terület nagy dinamikájú képét még erős háttérfény, csillogó területek 
és sötét árnyékok esetén is. Ez azért lehetséges, mert a DinionXF 15 bites 
digitális jelfeldolgozási eljárással készíti a képet, amely felülmúlhatatlan 
képminőséget és színdinamikát tesz lehetővé a megvilágítási feltételektől 
függetlenül. Olyan részleteket tár fel, amelyeket más kamerák nem képesek 
megjeleníteni, főleg erősen kontrasztos képeknél.

A DinionXF fejlett funkciói a következőket is magukban foglalják:
XF-Dynamic a kiváló képminőség érdekében
Magasfokú érzékenység minden megvilágítási feltétel mellett
Programozható háttérfény-kompenzáció – optimalizált célterület
Bilinx – vezérlés, konfi gurálás és frissítés videokábelen keresztül
Riasztó be– és kimenet

E tulajdonságokkal a DinionXF a professzionális megfi gyelési 
rendszerek egy új minőségi szintjét kínálja. 

Ha többet szeretne megtudni a professzionális DinionXF 

megfi gyelő-kamerákról, tépje le, töltse ki és küldje vissza az űrlapot, 
vagy keresse fel a következő weboldalt: www.boschsecurity.hu
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Éjszakai üzemmód kiegészítő infravörös 
érzékelővel

A biztonság, amiben bízhat.

Optimális fényegyensúly az XF-Dynamic 
technológia révén 

Olyan valósághű, mintha élőben nézné!
Az XF-Dynamic 15 bites feldolgozási technológián alapul, így a kamera 
egyszerre képes megjeleníteni a helyszín sötét és világos területeit. A DinionXF 
magasfokú érzékenysége még jobb kontrasztot és színhűséget biztosít alacsony 
megvilágítás mellett, így a kamera olyan körülmények között is elsőrangú 
képet szolgáltat, ahol a hagyományos kamerák már erre nem képesek. 

A DinionXF Day/Night modell ideális a folyamatos megfi gyelési feladatok 
ellátásához. Kiváló minőségű színes képet biztosít nappal. Éjszaka vagy 
nagyon sötét környezetben nagy érzékenységű monokróm képet ad, 
főleg infravörös megvilágítás használatával. 

A DinionXF egyike a legkönnyebben üzembe helyezhető, konfi gurálható 
és működtethető kameráknak. Az olyan funkciók, mint az Automatikus 
lencsefelismerés és a Lencsevarázsló, biztosítják a megfelelő lencsebeállítást 
és fókuszálást. A kamera működése a beépített vezérlők és az OSD-menü 
segítségével vagy a konfi gurációs eszköz használatával állítható be. Az egyedi 
Bilinx felülettel számítógépről vezérelheti a kamera összes funkcióját 
koaxkábelen keresztül. Legyen szó bármilyen területről – forgalom és szállítás, 
bankok, területmegfi gyelés, bevásárlóközpontok vagy börtönök – a DinionXF 
diszkrét, megbízható megfi gyelést nyújt különböző időjárási és megvilágítási 
körülmények között. 

Konfiguráció DinionXF egységgel

Méretarányos ábrázolás. A DinionXF elegáns megoldás beltéren és kültéren egyaránt.
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