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DinionXF

DinionXF od fi rmy Bosch je špičková inteligentní průmyslová kamera
schopná zachytit v jednom záběru s plnou dynamikou jakoukoliv scénu, 
a to i takovou, která současně obsahuje silné protisvětlo, intenzivně 
osvětlené partie a místa v hlubokém stínu.
Za tuto schopnost vděčí použitému 15bitovému digitálnímu zpracování
videosignálu poskytujícímu obraz nedostižné kvality bez ohledu na světelné
podmínky a zachovávajícímu takové podrobnosti scén s velmi vysokým
kontrastem, které jiné kamery nedokáží zprostředkovat.

DinionXF disponuje mnoha inovativními funkcemi, včetně následujících:
• XF-Dynamika pro maximální kvalitu obrazu
• Nejvyšší citlivost za všech světelných podmínek
• Programovatelná kompenzace protisvětla – optimalizuje oblast zájmu
• Bilinx – ovládání, konfi gurace a aktualizace fi rmwaru přes videokabel.

S touto technologií je kamera DinionXF připravena nastavit nové kvalitativní
standardy v oblasti profesionálních systémů průmyslové televize.

Pro více informací o špičkových inteligentních průmyslových kamerách
DinionXF prosím oddělte a vyplňte odpovědní lístek a zašlete jej zpět na
uvedenou adresu nebo navštivte internetové stránky
www.boschsecuritysystems.cz

DinionXF 15bitová
video kamera
Poznejte rozdíl

 Ano, prosím o zaslání více informací o 15bitové video kameře DinionXF

 Ano, přeji si, aby mě kontaktoval zástupce Bosch Security Systems

Název fi rmy:  ...............................................................................................
Jméno:  .........................................................................................................
Příjmení:  .....................................................................................................
Adresa:  ........................................................................................................
Město / PSČ:  ...............................................................................................
Tel.:  ..............................................................................................................
Fax:  ..............................................................................................................
E-mail: ..........................................................................................................

Zabezpečení, na které se můžete spolehnout

Zabezpečení, na které se můžete spolehnout

15bitové zpracování obrazu

3 bity 10 bitů 15 bitů1 bit



Noční záběr s přídavným infračerveným
osvětlením

Obraz jako živý!
XF-Dynamika je založena na technologii 15bitového zpracování signálu, která
umožňuje odhalení podrobností tmavých i silně osvětlených částí scény současně.
DinionXF díky vysoké citlivosti poskytuje za slabého osvětlení vyšší kontrast
a zřetelnější barvy. Tam, kde běžné kamery s klesající úrovní osvětlení přestávají
dodávat barevný obraz, pokračuje DinionXF v poskytování barevného obrazu
prvotřídní kvality.

Kamera DinionXF Day/Night je ideální pro bezpečnostní aplikace s nepřetržitým
provozem. Během dne dodává barevný obraz špičkové kvality. V noci nebo ve
velmi tmavém prostření poskytuje plnou citlivost černobílého režimu, 
zejména ve spojení s infračervenými svítidly.

DinionXF je též kamera, jejíž instalace, konfi gurace a obsluha patří k jedné z 
vůbec nejsnadnějších. Funkce, jako jsou automatická detekce objektivu a 
průvodce jeho nastavením Lens Wizard, zajistí přesné nastavení a zaostření 
objektivu. Parametry kamery lze podle potřeby změnit s použitím ovládacích 
tlačítek na boku kamery a menu na obrazovce (On Screen Display, OSD) 
nebo pomocí konfi guračního nástroje.

Unikátní rozhraní BiLinx vám poskytuje možnost plného ovládání kamery z 
vašeho osobního počítače přes koaxiální kabel. Ať se jedná o jakoukoliv oblast 
nasazení – v dopravě, v bankách, při sledování areálů, městských center nebo 
v nápravných zařízeních – DinionXF všude, za jakéhokoliv počasí a všech 
světelných podmínekzaručuje diskrétní, spolehlivé monitorování.

Zabezpečení, na které se můžete spolehnout

Optimální vyvážení světla s XF-Dynamic

DinionXF – kompenzace protisvětla

DinionXF, na snímku ve skutečné velikosti, představuje atraktivní
a nevtíravé řešení pro vnitřní i venkovní aplikace
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