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IP EVOLÚCIA = EASY IP 3.0 HikVision
EVOLUČNÁ KOMPRESIA H.265+ A DARKFIGHTER TECHNOLÓGIA

Vážení obchodní partneri,
HikVision priniesol nový trend vo vývoji IP segmentu s novou radou EASY IP 3.0. Táto rada prináša excelentný
pomer cena výkon, keď za bežnú cenu môžete využívať profesionálne vlastnosti týchto IP kamier.
Tieto kamery sa stali naším predajným bestsellerom krátko po uvedení na trh a samozrejme ich máme skladom.

H.265+ a ďalšie inovácie ...

Nová unikátna kompresia HikVision s optimalizáciou pre bezpečnostný dohľad:





Zohľadňuje statické a nemenné informácie na
pozadí
Obmedzenie počtu pohybujúcich sa objektov
Zaostrenie hlavne na meniace sa scény
Zvýšená kvalita obrazu očistená od rušenia
vhodná pre nonstop dohľad

Minimalizácia dátového toku
Kompresia H.265+ extrémne znižuje dátový tok
(zmenšenie veľkosti súborov oproti H.264 o 83,7%
a oproti H.265 o 66,8% ) a vďaka tomu môžete bez
problémov pracovať v sieti nie len s 2, 3, 4 alebo 5MPx
kamerami ale dokonca aj s 8 MPx kamerami.
Keď je svetla príliš veľa alebo príliš málo
Vysoké rozlíšenie nie je vždy zárukou dobrého obrazu v meniacich sa podmienkach osvetlenia, vysokého kontrastu
alebo naopak svetelného deficitu. Z týchto dôvodov sú všetky kamery série EASY 3.0 vybavené funkciou
hardwarového WDR 120 dB a na viac 2, 3 a 4 MPx modely kamier sú vybavené technológiou DarkFighter, ktorá
ponúka excelentný farebný obraz pri zlých svetelných podmienkach.
Chytrejšie kamery
Nová séria kamier má viac inteligentných a analytických funkcií:






Detekcia prekročenia línie – možnosť nadefinovať až 4 virtuálne línie
Detekcia narušenia alebo opustenia oblasti – možnosť nadefinovať až 4 virtuálne oblasti
Detekcia odstráneného predmetu – systém stráži predmety v nadefinovanej oblasti
Detekcia zanechaného predmetu – systém stráži zanechanie predmetu v nadefinovanej oblasti
Detekcia obličaje – systém rozpozná obličaj v pohľade vyvolá poplachový stav

HikVision Vás víta v novej ére kamerovej technológie s vysokou mierou automatickej kontroly a zabezpečenia a ponúka Vám
plnú kompatibilitu s Vám dobre známymi platformami iVMS4200, iVMS5200 ako aj novinkou HikCentral.
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