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i7-C83142-IR Kamera IP 4,0 Mpx bullet zewnętrzna 4mm
Producent: INTERNEC IP
Kamera IP 4,0 Mpx bullet zewnętrzna, 4,0 mm
Kamera megapikselowa i7-C83142-IR jest to profesjonalne
urządzenie o wysokiej rozdzielczości 4,0 Mpx (2560x1440).
Kompresja obrazu odbywa się w standardzie
H.265/H.265+/H.264/H264+. Dzięki wbudowanemu
podświetlaczowi i obudowie zewnętrznej o IP 67 kamera może
pracować na zewnątrz zarowno w dzień jak i w nocy. Kamery
megapikselowe bardzo dobrze sprawdzają się w monitoringu
miejskim, monitorowaniu parkingow, hoteli, itp.
Podstawowe właściwości:
kamera w obudowie zewnętrznej typu bullet
maksymalna rozdzielczość 4,0Mpx (2560x1440)&nbsp;do 20kl./s
w rozdzielczości 2,1Mpx (1920x1080) kamera przesyła płynny
obraz z odświeżaniem do 25kl./s
wydajna kompresja wideo H.265/H.265+/H.264/H264+ z
regulowaną jakością i strumieniem danych
kodowanie dwu-strumieniowe, strumień pomocniczy np. do
transmisji przez wolne łącza (Internet)
czuły przetwornik CMOS: 0,01 lux/F=1,2 w trybie kolorowym
oraz 0 lux z IR ON
przetwornik z progresywnym skanowaniem
obsługa funkcji P2P
3D-DNR - cyfrowa redukcja szumow w połączeniu z czułym
przetwornikiem daje obraz pozbawiony szumow nawet w
warunkach słabego oświetlenia sceny
funkcja D-WDR
automatycznie przełączany mechaniczny filtr odcięcia
podczerwieni IRC
obiektyw o ogniskowej od 4,0 mm
wbudowany oświetlacz podczerwieni z możliwością
programowego wyłączenia
2 duże diody LED w technologii black glass
zasilanie PoE lub 12 V
alternatywne możliwość konfiguracji, podglądu i/lub rejestracji
przez:
sieciowe rejestratory sprzętowe serii i7-Nxx, i7-Txx oraz i7-Hxx
dedykowane oprogramowanie typu CMS: i7-VMS PL Client
oprogramowanie do zapisu: i7-VMS PC NVR
oprogramowanie na urządzenia mobilne i7-MVS
przeglądarkę internetową Mozilla, Opera, Chrome, IE inne
odtwarzacze sieciowe np.VLC z wykorzystaniem protokołu
RTSP
oprogramowanie i rejestratory firm trzecich z wykorzystaniem
ONVIF, RTSP
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i7-C83142-IR Kamera IP 4,0 Mpx bullet zewnętrzna 4mm
Cena: 522.75zł netto: 425.00zł
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