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DinionXF

 DinionXF 15 bitin 
videoprosessori
Huomaat eron

  Kyllä, haluan saada lisätietoja DinionXF-valvontakameroista
  Kyllä, haluan, että Bosch Security Systemsin edustaja ottaa minuun yhteyttä

 
    Yrityksen nimi:  ..........................................................................................
Etunimi:  ......................................................................................................
Sukunimi:  ...................................................................................................
Osoite:  .........................................................................................................
Postinumero ja -toimipaikka:  ..................................................................
Puhelin:  .......................................................................................................
Faksi:  ...........................................................................................................
Sähköposti:  .................................................................................................

 Turvallisuutta, johon voit luottaa.

 Turvallisuutta, johon voit luottaa.

 
15 bitin tehon ansiosta

 Boschin DinionXF on huippunykyaikainen valvontakamera, joka sieppaa 
tarkasti jokaiseen yksittäiseen kuvaan täyden dynamiikka-alueen – myös 
voimakkaassa vastavalossa, kirkkaassa valaistuksessa ja synkissä varjoissa. 
Tämän on mahdollista, koska DinionXF-kamerassa käytetään 15-bittistä 
digitaalista videokäsittelyä. Tämä tekniikka varmistaa vertaansa vailla olevan 
kuvasuorituskyvyn kaikissa valaistusoloissa ja paljastaa terävinä yksityiskohdat, 
jotka jäävät muilta kameroilta huomaamatta.

DinionXF sisältää muun muassa seuraavat innovatiiviset ominaisuudet:
• XF-Dynamic varmistaa erittäin laadukkaan kuvan.
• Erinomainen herkkyys kaikissa valaistusoloissa.
• Ohjelmoitava taustavalokorjaus – optimoi mielenkiinnon kohteena olevan alueen.
• Bilinx – hallinta, määritys ja päivitys videokaapelin kautta.

Huipputeknologiansa ansiosta DinionXF asettaa ammattitason valvontajärjestelmien 
uuden standardin.  

Saat lisätietoja huippuluokan DinionXF-valvontakameroista täyttämällä 
vastauskortin ja lähettämällä sen tai tutustumalla Web-sivustoon 
osoitteessa www.boschsecuritysystems.com.
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Nightview –toiminto ja IR

 Turvallisuutta, johon voit luottaa.

 
Optimaalinen valotasapaino 
XF-Dynamic

 Todella luonnollinen kuva – aivan kuin itse olisit paikalla!
XF-Dynamic perustuu 15-bittiseen käsittelyteknologiaan, minkä ansiosta 
kamera pystyy muodostamaan kuvan, jossa kuvan tummien ja vaaleiden osien 
yksityiskohdat näkyvät selvästi. DinionXF:n hyvä tarkkuus takaa paremman 
kontrastin ja värien selkeyden heikossa valossa. Näin se pystyy tuottamaan 
ensiluokkaista värikuvaa oloissa, jotka ovat muille kameroille liian vaikeat.

DinionXF-kameran yö-/päivämalli soveltuu ihanteellisesti kohteisiin, joissa 
tarvitaan valvontaa läpi vuorokauden. Päivällä kamera tuottaa laadukasta 
värikuvaa, kun taas yöllä tai erittäin hämärissä oloissa se antaa käyttöön 
suuren mustavalkoherkkyyden – etenkin infrapunavalaisimia käytettäessä. 

DinionXF on myös erittäin helppo asentaa, määrittää ja käyttää. Objektiivin 
automaattinen tunnistus ja Lens Wizard -toiminto varmistavat objektiivin 
oikeiden asetusten määrittämisen ja täsmällisen tarkennuksen. Kameran 
asetuksia on helppo hienosäätää kiinteillä säätimillä ja kuvaruutuvalikkojen 
kautta sekä käyttämällä asetustenmääritysapuohjelmaa. Lisäksi ainutlaatuinen 
BiLinx-liitäntä mahdollistaa kameran täydellisen hallinnan tietokoneesta 
koaksiaalikaapelin kautta. Olipa valvonnassa kysymys sitten liikenteeseen ja 
kuljetukseen, pankkeihin, kulunvalvontaan, julkisiin tiloihin tai rangaistuslaitoksiin 
liittyvän kohteen tarkkailusta, DinionXF takaa huomaamattoman ja luotettavan 
valvonnan kaikissa sää- ja valaistusoloissa. 

 
DinionXF – vastavalokorjaus

 
DinionXF (kuvassa luonnollisessa koossa) on tyylikäs ja huomaamaton 
ratkaisu valvontaan sisä- ja ulkotiloissa.
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