
WE MAKE IT EASY.

AXIS P1435-LE nätverkskamera säkerställer kompakt och 
kostnadseffektiv HDTV-övervakning för alla ljusförhållanden.

Med funktioner som Lightfinder och WDR ger bulletstil AXIS P1435-
LE utmärkt bildkvalitet i HDTV 1080p-upplösning, även i komplexa 
ljusförhållanden. Dessutom stöder kameran pixelräknare, fjärrzoom 
och fokus samt P-Iris-kontroll. Dag- och nattkameran är idealisk 
för videoövervakning dygnet runt, i utsatta utomhusområden 
som parkeringsplatser och bensinstationer, och för allmän 
inomhusövervakningsändamål där en kompakt kamera behövs.

AXIS P1435-LE 
Nätverksövervakningskamera

Passar för registrering av registreringsskylt och last vid nära 
montage

• – 30°C till 55°C, 10-100% RF, utomhus IP66
• 2MP, HDTV 1080p 60 fps
• 3,5x optisk zoom, autofokus (H FoW 95-35°)
• Inbyggda IR-lysdioder med Optimerad IR, 30 meter
• Lightfinder (0,12 lux färg), WDR (Forensic Capture)
• Zipstream, ONVIF
• Dag & natt-funktionalitet och I/O-support
• PoE, max 11W

AXIS P1435-LE Network Camera
Compact and fully-featured HDTV for any light condition

With Lightfinder and WDR – Forensic Capture, the AXIS P1435-LE bullet camera provides excellent image quality in
HDTV 1080p resolution. At low light, Axis’ OptimizedIR automatically adapts the exposure of the camera resulting in
high-quality and low-noise video. The camera features corridor format, pixel counter, remote zoom and focus, as well
as P-Iris control – ensuring optimal depth of field, resolution, image contrast and clarity. The I/O port can be used
for notification to an alarm panel or control of a relay. Axis Zipstream technology reduces bandwidth and storage
requirements. The outdoor-ready camera comes with either a wide or a tele lens.

> Slim, bullet camera

> Built-in IR LEDs with OptimizedIR

> Two lens alternatives

> HDTV 1080p at up to 50/60 fps

> Axis Zipstream

Datasheet

Bilder och illustrationer kan avvika från det faktiska utförandet. Flintab AB förbehåller sig rätten att när som helst ändra specifikationerna för den utrustning som beskrivs i denna broschyr.
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Besök oss på Linkedin
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