Nosso foco é levar
a alta definição
aos extremos

Captura de detalhes em ambientes extremos
24 horas por dia, 7 dias por semana

Ventos severos, chuva incessante, grande flutuação

Tecnologia de ponta

de temperatura, nuvens de poeira ou altos impactos.

A tecnologia integrada Intelligent Dynamic Noise

Não importa o quanto as condições fiquem severas,

Reduction (IDNR) reduz a taxa de bits em até 50% na

sua operação de vigilância não deve parar nunca.

fonte, o que diminui significativamente os custos com

A MIC IP série 7000 HD combina toda a nossa

armazenamento e a carga na rede sem prejudicar a

perícia em engenharia mecânica e vigilância por

qualidade do vídeo. Graças à compensação inteligente

vídeo IP em um único design de câmera confiável.

de luz de fundo, objetos de interesse (em movimento)

Construído para resistir a praticamente tudo.

podem ser facilmente identificados em cenas com áreas
simultaneamente claras e escuras. E nossa tecnologia

O máximo de resistência possível

Intelligent Video Analysis garante o rastreamento

Cada câmera MIC IP 7000 fornece a mais alta qualidade

inteligente. Agora você pode rastrear automaticamente

de imagens de vídeo relevantes nos ambientes mais

objetos móveis com base em regras de alarme

adversos. O recurso Intelligent Defog, que pode ser

predefinidas ou com um simples clique.

ativado manual ou automaticamente, aprimora a
visibilidade ao exibir cenas enevoadas ou outras de
baixo contraste. O limpador de silicone e o lavador
integrados mantêm o vidro limpo e nossa função de
remoção de gelo de janela garante que as câmeras
MIC IP captem vídeo da mais alta qualidade
por mais frias que sejam as condições.

Projetado para funcionar em lugares
onde você nunca deseja ir, oferecendo
a mais alta qualidade de imagens de vídeo
relevantes em ambientes extremos com os
menores custos e a menor carga de rede.

Manutenção simples

de dobradiças, basta um único instalador para instalar

Como operam em ambientes difíceis, essas câmeras

a MIC na montagem com o DCA e conectar com

são projetadas especificamente para serem resistentes

segurança os fios elétricos à câmera, economizando

e de manutenção simples. As atualizações de firmware

tempo e custos de instalação.

remotas podem ser feitas de qualquer lugar. A caixa
praticamente indestrutível e a capacidade de

Adicione o VIDEOJET connect 7000 com suporte

autolimpeza eliminam as visitas de manutenção aos

integrado a High Power over Ethernet e o switch de rede

locais críticos em que essas câmeras geralmente

incorporado e você poderá facilmente conectar várias

operam.

câmeras IP ao longo de perímetros ou rodovias. Nossa
tecnologia Dynamic Transcoding patenteada fornece

Fácil instalação e acesso remoto

acesso instantâneo a fluxos de vídeo ao vivo suaves

A instalação simples permite que você pré-programe

e imagens HD em dispositivos móveis 24 horas por

a MIC IP 7000 HD enquanto ela ainda está na caixa.

dia, sete dias por semana, seja qual for a largura

Graças aos acessórios de montagem MIC DCA,

de banda disponível.

a instalação se torna ainda mais fácil. Com o recurso
MIC IP starlight 7000 HD

MIC IP dynamic 7000 HD

▶F
 ornecimento de vídeo IP relevante
24 horas por dia, sete dias por semana,
seja quais forem as condições
de iluminação e a hora do dia.
▶ Resolução de 720p com até 60 quadros
por segundo
▶ Extrema sensibilidade a pouca luz com
até 0,01 lux

▶ Mais alta resolução para identificação
ideal em condições de iluminação
adversas.
▶ Resolução de 1080p com 30 quadros
por segundo (fps)

Recursos

Benefícios

Câmeras robustas (classificação IK10/classificação IEC 60068)

Suporta alto impacto ou vibração de baixa frequência contínua

Vasta gama de temperaturas de funcionamento (-40 °C a +60 °C /
-40 °F a +140 °F)

Suporta grandes flutuações de temperatura

Classificação IP68/NEMA6P

Suporta chuva incessante e ventos severos

Intelligent Video Analysis

Ajuda você a se concentrar nas situações relevantes alertando-o
quando necessário

Intelligent Tracking

Nunca perca o rastro de um objeto de interesse

Intelligent Dynamic Noise Reduction

Redução dos custos de armazenamento e da carga na rede

Dynamic Transcoding (com VIDEOJET connect)

Controle da câmera e acesso remotos 24 horas por dia,
7 dias por semana

Intelligent Defog

Melhora a visibilidade durante a visualização de cenas com
nevoeiro ou de baixo contraste

Conformidade com ONVIF e suporte a IPP

Integração total com produtos de outros fabricantes

Iluminador opcional

É possível detetar objetos mesmo na mais completa escuridão
até aos 175 metros (574 pés)

Para extrema confiabilidade em ambientes difíceis, escolha a MIC IP
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série 7000 HD e obtenha vigilância por vídeo de alta qualidade.

Reservado o direito a alterações.

Saiba mais em www.boschsecurity.com/hdsecurity

VS-EH-pt-BR-06_F01U561189_03

