AXIS P1435-LE Network Came

WE MAKE IT EASY.

Compact and fully-featured HDTV for

With Lightfinder and WDR – Forensic Capture, the AXIS P1435-LE b
HDTV 1080p resolution. At low light, Axis’ OptimizedIR automaticall
high-quality and low-noise video. The camera features corridor form
as P-Iris control – ensuring optimal depth of field, resolution, imag
for notification to an alarm panel or control of a relay. Axis Zipstr
requirements. The outdoor-ready camera comes with either a wide o
> Slim, bullet camera
> Built-in IR LEDs with OptimizedIR
> Two lens alternatives
> HDTV 1080p at up to 50/60 fps
> Axis Zipstream

AXIS Q1765-LE
Nätverksövervakningskamera
AXIS Q1765-LE är en smal, utomhusklar kamera med 18x
optisk zoom och autofokus, som ger både breda översikter
och detaljerade bilder för identifieringsändamål på långa
avstånd.
Den levererar HDTV 1080p-video i flera, individuellt
konfigurerbara H.264- och Motion JPEG-videoströmmar.
Den inbyggda IR-belysningen tillhandahålls av fyra mycket
energieffektiva, autojusterande lysdioder. AXIS Q1765-LE stöder
bred dynamisk räckvidd (WDR), ett Axis unika korridorformat,
vilket möjliggör effektiv övervakning med högre upplösning i
vertikala scener. Den kompakta, lätta kameran är IP66-klassad
och har Axis arktiska temperaturreglering för uppstart vid
mycket låga temperaturer efter strömavbrott.

Passar för registrering av registreringsskyltar och last vid långa
avstånd.
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– 40°C till 50°C, utomhus, IP66
2MP, HDTV 1080p 30 fps och H.264
18x optisk zoom, autofokus (H FoW 59-4 °)
Inbyggd IR-belysning 40 m
0,5 lux färg, WDR (dynamisk kontrast)
Zipstream, ONVIF
Dag & natt-funktionalitet och I / O-support
Korridorformat
PoE, max 12,95W
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Besök oss på Linkedin

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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