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Az Axis kedvező árú, nagylátószögű, 3 megapixeles fix
dómkamerát mutatott be.

Az Axis Communications, a hálózati videoeszközök globális piacvezetője szeptember 10-én
bemutatta kedvező árfekvésű, vandálbiztos, porvédett kivitelű fix mini dómkameráját, mely nagy
látószöget és 1080p HDTV felbontást biztosít. A könnyen szerelhető AXIS M3006-V hálózati
kamerát elsősorban olyan árérzékeny piaci szektorok igényeihez tervezték, mint az üzletek,
szállodák, iskolák és irodák.

„Az AXIS M3006-V teljesítménye, ára, könnyű szerelhetősége számos szektor számára teszi
vonzó ajánlattá” – mondta Erik Frännlid, az Axis Communications termékmenedzsmentért
felelős igazgatója. „A kamera széles lefedettséget, részletgazdag 3 megapixeles, 1080p HDTV 
felbontást biztosít, így minden mozgás tisztán látható. Számottevő kapacitással rendelkezik
videoanalitikai megoldásokhoz, együttműködik a videomenedzsment alkalmazásokkal, például
az ingyenes AXIS Camera Companionnal, gyorsan felszerelhető falra vagy mennyezetre. Mindez
nagyszerű áron érhető el.”

Az AXIS M3006-V 134°-os látószöget biztosít. Sarokba szerelés esetén teljes lefedettséget nyújt,
a felhasználók például a kamerakép mindkét oldalán láthatják a polcokat. Opcionális lencsékkel a
látószög változtatható. 

A három tengely mentén állítható kamera mennyezetre és oldalfalra szerelhető, a kamera iránya
és dőlése könnyen beállítható. A kamerák támogatják az Axis Corridor Format megoldását, mely
biztosítja a függőleges irányú nagyobb lefedettséget, így ideálisan alkalmazható folyosókon,
közlekedőkön, üzletek polcsorai között.

Az AXIS M3006-V digitális PTZ funkciója egy „digitális varifokális objektívet” biztosít, mely
lehetővé teszi a felszerelést követően a látószög módosítását távolról. A digitális PTZ funkció a
multi-view streaminggel együtt a látvány egy-egy részletét képes kivágni a teljes képből, így több
virtuális kamerát szimulál. Ilyen felhasználás csökkenti a szükséges sávszélességet és a tárhelyet.
A videostreamek egymástól függetlenül lehetnek H.264 vagy Motion JPEG tömörítésűek. A
kamerák gyárilag beállított fókusszal érkeznek, így további állításra nincs szükség, ezzel is
rövidítve a telepítéssel töltött időt. 

A kamerák csomagolása kétméteres hálózati kábelt tartalmaz, a tápellátásuk PoE-n (IEEE
802.3af) keresztül történik, így nincs szükség további kábelezésre, ezzel is csökkentve a telepítés
költségeit. Annak érdekében, hogy a kamera jobban illeszkedjen környezetébe, különböző külső
takarók is rendelhetők hozzá.
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Az AXIS M3006-V számos videoanalitikai alkalmazással együttműködik az AXIS Camera
Application Platformján keresztül. Továbbá a kamerák beépített microSDHC foglalata néhány
napos helyi rögzítést biztosít memóriakártyán. A kamerában történő rögzítés esetén a
felhasználók az ingyenes AXIS Camera Companion szoftverrel távolról könnyedén tekinthetnek
bele a felvételekbe, és menedzselhetik a rendszert (helyszínenként 16 kameráig).

Az AXIS M3006-V kamerákat más videomenedzsment alkalmazások is támogatják, köztük az
AXIS Camera Station, valamint számos külső ADP (Application Development Program)
fejlesztő terméke. Továbbá a kamerák támogatják a hosztolt videoszolgáltatásokat és az Onvif
specifikációkat az egyszerű rendszerbe illesztés érdekében.

Az AXIS M3006-V az AXIS M30 sorozat tagjaként várhatóan 2012 negyedik negyedévétől lesz
rendelhető. Termékfotókért és további információkért kérjük látogasson el az alábbi címre:
http://www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=m3006v

Az Axis Communicationsről:
Az Axis a világ vezető hálózati videorendszer-gyártója, amely élen jár az analóg videomegoldások IP alapúra
váltásában. A professzionális felhasználók számára ajánlott hálózati eszközei és megoldásai innovatív, nyílt
platformokon alapulnak.
Az Axis világszerte 40 helyen több mint 1000 szakembert alkalmaz. Partnerein keresztül 179 országban van jelen. A
Svédországban 1984-ben alapított IT-vállalatot a tőzsdén a NASDAQ OMX Stockholm jegyzi Axis ticker alatt.
További információért kérjük, látogasson el a www.axis.com weboldalra.
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