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DinionXF

 DinionXF 15-bit 
videobehandling
Se skillnaden.

 Ja tack, jag vill gärna ha mer information om skall det inte vara DinionXF

 Ja, jag vill att en representant för Bosch Security Systems kontaktar mig
 
 Företag:  .......................................................................................................
Förnamn:  ....................................................................................................
Eft ernamn:  ..................................................................................................
Adress:  .........................................................................................................
Postnr/ort:  ..................................................................................................
Tel.:  ..............................................................................................................
Fax:  ..............................................................................................................
E-postadress:  ..............................................................................................

 Säkerhet du kan lita på.

 Säkerhet du kan lita på.

 
15-bit prestanda

 
DinionXF från Bosch är en avancerad, smart övervakningskamera som 
fångar hela det dynamiska området i varje scen på en enda bild, till och 
med vid starkt motljus, mycket ljusa punkter och djupa skuggor. Det beror 
på att  DinionXF använder 15-bitars digital videobearbetning för att ge 
oöverträff ad bildkvalitet, oavsett ljusförhållandena, och därmed avslöjar detaljer 
som andra kameror missar, i synnerhet i scener med mycket stor kontrast.

 DinionXF har många innovativa funktioner, inklusive
• XF-Dynamic för den ultimata bildkvaliteten.
• största känslighet i alla ljusförhållanden.
• programmerbar motljuskompensering – optimerar det intressanta området.
• Bilinx – reglera, konfi gurera och uppdatera via videokabeln.

Med teknologi som den här är  DinionXF redo att sätta nya standarder 
för professionella övervakningssystem.  

Om du vill ha mer information om  DinionXF avancerade, smarta 
övervakningskameror, lossar du svarskortet, fyller i och skickar in det, 
eller besöker www.boschsecuritysystems.com.
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Mörkerseende med IR-tillsats

 Säkerhet du kan lita på.

 
Optimal ljusbalans med XF-Dynamic

 Så verkligt att det är som att befi nna sig där själv
XF-Dynamic bygger på 15-bitars bearbetningsteknik, vilken gör att kameran 
kan visa bilder som avslöjar detaljer i både mörka och upplysta delar av scenen 
samtidigt. Den stora känsligheten hos DinionXF ger bättre kontrast och klarare 
färger vid svagt ljus, vilket gör att kameran kan fortsätta ge förstklassiga 
färgbilder när traditionella kameras inte kan det. 

DinionXF-kameran för dag/natt är utmärkt lämpad för säkerhetstillämpningar 
med övervakning dygnet runt. Den ger högprestandabilder i färg under dagen, 
och på natten, eller när ljuset är mycket svagt, ger den fullständig monokrom 
känslighet, i synnerhet i kombination med IR-belysning. 

DinionXF är en av de kameror som är lättast att installera, konfi gurera och 
använda. Funktioner som automatisk objektivavkänning och objektivguide 
säkerställer korrekt installation och fokusering av objektiv. Kameran kan 
justeras med hjälp av inbyggda kontroller och skärmmenyer, eller med hjälp 
av konfi gurationsverktyget. Det unika BiLinx-gränssnittet ger dig fullständig 
kontroll över kameran via koaxialförbindelse från din dator. 
Oavsett användningsområde – trafi k och transport, bank, perimeterbevakning, 
stadskärnor eller fängelser – ger DinionXF diskret, tillförlitlig övervakning i alla 
väder och under alla ljusförhållanden.

 
DinionXF – programmerbar 
motljuskompensation

 
DinionXF, visad i naturlig storlek, är en attraktiv och diskret lösning 
för tillämpningar inomhus och utomhus
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