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DinionXF

DinionXF 15 bit 
video kamera 
Farka bakın

 Evet, lütfen bana DinionXF 15-bit video kamera hakkında daha fazla bilgi gönderin
 Evet, Bosch Güvenlik Sistemleri temsilcisi ile görüşmek istiyorum

Şirket adı:  ....................................................................................................
Ad:  ...............................................................................................................
Soyadı:  .........................................................................................................
Adres:  ..........................................................................................................
Şehir / Posta kodu:  ....................................................................................
Tel:  ...............................................................................................................
Faks:  ............................................................................................................
E-posta:  .......................................................................................................

Itimat edebileceğiniz güvenlik.

Itimat edebileceğiniz güvenlik.

15 bit performans

Bosch’un DinionXF modeli, güçlü geri ışık, parlak aydınlatmalar ve derin 
gölgeler içeriyor olsa bile, herhangi bir yerin bütün dinamiğini tek bir 
resimde yakalayabilen akıllı ve yüksek kaliteli bir gözlem kamerasıdır. 
Bunun nedeni, DinionXF ürününün ışık koşullarından bağımsız olarak 
üstün resim kalitesi sağlamak üzere, özellikle çok yüksek karşıtlık içeren 
yerlerde diğer kameraların kaçırdığı ayrıntıları gösteren, 15-bit dijital 
video işleme özelliğini kullanmasıdır.

DinionXF aşağıdakiler gibi birçok yenilikçi özellik içerir:
Maksimum görüntü kalitesi için XF-Dynamic
Tüm ışık koşullarında en yüksek duyarlılık
Programlanabilir geri ışık telafi si – ilgi alanını en iyi duruma getirir
Bilinx – video kablosu üzerinden kontrol, yapılandırma ve güncelleştirme.

Böyle bir teknolojiyle, DinionXF profesyonel gözlem sistemlerinde 
yeni standartlar oluşturmaya hazırdır.  

Üstün DinionXF akıllı gözlem kameraları hakkında daha fazla bilgi almak için 
yanıt kartını ayırın, doldurun ve gönderin veya  www.boschsecuritysystems.com 
adresini ziyaret edin.
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Ek kızıl ötesi ışınlar ile gece görüşü

Itimat edebileceğiniz güvenlik.

XF-Dynamic ile optimum ışık dengesi

Öyle gerçek ki, orada olmak gibi!
XF-Dynamic kamera olay yerinin karanlık ve aydınlık alanlarını aynı 
anda gösterebilen 15-bit işleme teknolojisini kullanır. DinionXF’nin yüksek 
duyarlılığı, daha iyi düşük ışık karşıtlığı ve renk netliği vererek kameranın 
geleneksel kameraların başaramadığı birinci sınıf renkli görüntüler 
sunmasını sağlar. 

DinionXF Gündüz/Gece modeli yirmi dört saatlik güvenlik uygulamaları için 
idealdir. Gün içinde, gece veya çok karanlık ortamlarda yüksek performans 
renk işleme ve özellikle kızılötesi aydınlatıcılarla birlikte eksiksiz tek renkli 
duyarlılık sağlar. 

DinionXF ayrıca yüklemesi, yapılandırması ve işletilmesi en kolay kameradır. 
Otomatik lens algılama ve Lens Sihirbazı gibi özellikler, doğru lens ayarı ve 
odaklama sağlar. Kamera performansı yerleşik denetimler ve OSD menüleri 
ile veya yapılandırma aracı kullanılarak ayarlanabilir. Ayrıca, benzersiz BiLinx 
arabirimi, iletim kablosu ile kişisel bilgisayarınızdan tam kamera denetimi 
sağlar. Uygulama alanı ne olursa olsun – trafi k ve nakliye, bankalar, çevresel 
gözlem, şehir merkezleri veya hapishaneler - DinionXF tüm hava ve ışık 
koşullarında güvenilir gözlem sağlar.

DinionXF – geri ışık telafisi

Gerçek boyutuyla gördüğünüz DinionXF hoş görünümlü, bina içinde ve dışında kolayca 
fark edilmeyecek bir üründür.
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