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DinionXF

Επεξεργασία βίντεο 
DinionXF στα 15 bit
Ανακαλύψτε τη διαφορά

 Ναι, παρακαλώ στείλτε μου περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ψηφιακή κάμερα των 15-bit DinionXF

 Ναι, θα επιθυμούσα να επικοινωνήσει μαζί μου ένας αντιπρόσωπος των Συστημάτων Ασφαλείας της Bosch

Επωνυμία εταιρίας:  ....................................................................................
Αρχικά:  ........................................................................................................
Επώνυμ :  .....................................................................................................
∆ιεύθυνση:  ..................................................................................................
Π λη / Ταχυδρομικός κώδικας:  ................................................................
Τηλ.:  .............................................................................................................
Φαξ:  .............................................................................................................
e-mail: .......................................................................................................... 

Ασφάλεια που μπορείτε να εμπιστεύεστε.

Ασφάλεια που μπορείτε να εμπιστεύεστε.

Απόδοση 15-bit

Η DinionXF της Bosch είναι μια έξυπνη κάμερα παρακολούθησης τελευταίας 
τεχνολογίας που συλλαμβάνει ολόκληρο το δυναμικό εύρος οποιασδήποτε 
σκηνής σε μία μόνο εικόνα, ακόμη και όταν υπάρχει έντονος οπίσθιος φωτισμός 
(backlight), δυνατά φώτα και έντονη σκιά. Και αυτό διότι η DinionXF χρησιμοποιεί 
επεξεργασία βίντεο στα 15 bit που παρέχει αξεπέραστη ποιότητα εικόνας ανεξάρτητα 
από τις συνθήκες φωτισμού, αποκαλύπτοντας έτσι τις λεπτομέρειες που οι άλλες 
κάμερες χάνουν, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για σκηνές με πολύ υψηλή αντίθεση.

Η DinionXF διαθέτει πολλά καινοτομικά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων:
XF-Dynamic για βέλτιστη ποιότητα εικόνας
Μέγιστη ευαισθησία σε όλες τις συνθήκες φωτισμού
Προγραμματιζόμενη αντιστάθμιση οπισθίου φωτισμού 
Βελτιστοποίηση της περιοχής ενδιαφέροντος
Bilinx- έλεγχος, ρύθμιση και ενημέρωση των παραμέτρων μέσω του καλωδίου βίντεο.

Με τέτοια τεχνολογία, η κάμερα DinionXF έρχεται να καθιερώσει 
ένα νέα σημείο αναφοράς στα επαγγελματικά συστήματα παρακολούθησης.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις έξυπνες κάμερες παρακολούθησης 
τελευταίας τεχνολογίας DinionXF, κόψτε, συμπληρώστε και επιστρέψτε την απαντητική 
κάρτα, ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.boschsecuritysystems.com.
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Νυχτερινή λήψη με επιπρόσθετο IR

Ασφάλεια που μπορείτε να εμπιστεύεστε.

Βέλτιστη ισορροπία φωτός με XF-Dynamic

Τόσο πραγματικό σαν να το ζείτε!
Το σύστημα XF-Dynamic βασίζεται στην τεχνολογία επεξεργασίας 15-bit, 
η οποία επιτρέπει στην κάμερα να εμφανίζει εικόνες που αποκαλύπτουν 
λεπτομέρειες τόσο σε σκοτεινά όσο και σε έντονα φωτισμένα σημεία της 
σκηνής ταυτόχρονα. Η υψηλή ευαισθησία της DinionXF διασφαλίζει βελτιωμένη 
αντίθεση σε χαμηλό φωτισμό και μεγαλύτερη καθαρότητα των χρωμάτων, 
επιτρέποντας στην κάμερα να συνεχίσει να παρέχει έγχρωμες εικόνες 
πρώτης ποιότητας σε συνθήκες όπου οι συμβατικές κάμερες δεν μπορούν 
να το πετύχουν. 

Το μοντέλο DinionXF Day/Night είναι ιδανικό για εφαρμογές ασφαλείας σε 
εικοσιτετράωρη βάση. Παρέχει έγχρωμη λειτουργία υψηλών επιδόσεων καθ’ όλη 
τη διάρκεια της ημέρας, ενώ τη νύχτα ή σε πολύ σκοτεινά περιβάλλοντα, 
διασφαλίζει πλήρη μονοχρωματική ευαισθησία, ειδικά σε συνδυασμό με 
προβολείς υπερύθρων. 

Επίσης, η τοποθέτηση της κάμερας DinionXF είναι εύκολη, όπως και η 
παραμετροποίηση και ο χειρισμός της. Χαρακτηριστικά όπως η ανίχνευση 
Auto-lens και το σύστημα Lens Wizard διασφαλίζουν τη σωστή ρύθμιση των 
φακών και τη σωστή εστίαση. Οι επιδόσεις της κάμερας μπορούν να 
συντονίζονται μέσω ενσωματωμένων διατάξεων ελέγχου και μενού OSD 
(επί της οθόνης), ή με τη χρήση του εργαλείου παραμετροποίησης. Χάρη στη 
μοναδική διεπαφή BiLinx, έχετε πλήρη έλεγχο της κάμερας από τον προσωπικό 
σας υπολογιστή μέσω του ομοαξονικού καλωδίου. Όποιο και αν είναι το πεδίο 
εφαρμογής – συγκοινωνία και μεταφορές, τράπεζες, περιμετρική 
παρακολούθηση, αστικά κέντρα ή σωφρονιστικά ιδρύματα – η κάμερα DinionXF 
διασφαλίζει διακριτική και αξιόπιστη παρακολούθηση σε όλες τις συνθήκες 
καιρού και φωτισμού. 

DinionXF – λειτουργία αντιστάθμισης 
οπίσθιου φωτισμού

Η DinionXF, εδώ σε πραγματικό μέγεθος, είναι μια ελκυστική και διακριτική λύση για εφαρμογές 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
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