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Axis lanserer funksjonsrike, faste nettverkskameraer
med WDR i HDTV 1080p
Nettverkskameraene AXIS Q1615 og AXIS Q1615-E er konstruert for fleksible og robuste
installasjoner i krevende miljøer. De nye kameraene har en utmerket bildekvalitet og
oppfyller brukernes behov for innendørs og utendørs overvåkning, hele døgnet.

Axis Communications, markedslederen innen nettverksvideo, lanserer nye modeller i den
fremgangsrike AXIS Q16-serien. Kameraene har en rekke nye funksjoner, inkludert WDR (Axis’
WDR*-Forensic Capture), Lightfinder, HDTV 1080p-oppløsning, elektronisk bildestabilisering
og støtregistrering. 

«Flyplasser, jernbanestasjoner, myndighetsbygninger og på plasser med behov for innbrudds
beskyttelse, trenger man et overvåkningskamera med god bildekvalitet som gir en rask
identifisering, også under ekstremt vanskelige lysforhold» sier Axis produktsjef Erik Frännlid.
«De nye AXIS Q1615-kameraene gir ikke bare full HD-oppløsning, men endrer også automatisk
innstillingene mellom høydynamiske scener og Lightfinder-modus for å sikre at alle detaljer blir
fanget opp i både mørke og lyse områder samtidig. De nye kameraene er også våre første faste
kamera som gir 50/60 bilder per sekund i HDTV 1080p-oppløsning. Dette er dobbelt så mye som
normal bildehastighet, slik at kameraene kan ta opp enda jevnere video når mennesker eller
kjøretøyer beveger seg raskt.»

Innendørskameraet AXIS Q1615 og det utendørsklare AXIS Q1615-E kan automatisk veksle
mellom WDR Dynamic Capture- och Lightfinder-modus. De har også flere
bildebehandlingsfunksjoner som gir høyere bildekvalitet, så som korrigering av tønnefortrenging
og elektronisk bildestabilisering som gir skarpe bilder selv i miljøer med sterke vibrasjoner.
Kameraene har også støtte for H.264 High Profile og forbedret funksjoner for maksimal
bithastighet, som gjør at båndbredden forblir innen de definerte grensene.

Systemintegratorer som arbeider med store kamerainstallasjoner, vil ha nytte av funksjoner som
seriell kommunikasjonsport og inn/utporter som leverer 12 V DC til eksterne enheter som for
eksempel bevegelse detektorer. AXIS Q1615-kameraenes høye ytelse gjør det mulig å utnytte
avanserte applikasjoner via AXIS Camera Application Platform. Nye innovative, innebygde
funksjoner gir rask installasjon og sikrer videokvalitet fra første stund – for eksempel
utjevningsassistent og autorotasjon, som garanterer at videoen er på sitt beste uansett forholdene
for kameraet og miljøet det er installert i. Takket være støtregistreringsfunksjonen kan kameraene
sende en alarm til ansatte eller spille av et lydklipp ved forsøk på hærverk, en funksjon for
eksempel i skolebygg eller offentlige transportmidler. Den utendørsklare modellen, AXIS
Q1615-E, tåler vanskelige værforhold, og kamerahuset beskytter mot støt og hærverk.

AXIS Q1615/-E-kameraene støttes av bransjens største tilbud av videobehandlingsprogramvare
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via Axis Application Development Partner Program og AXIS Camera Station. Kameraene støtter 
AXIS Camera Companion, AXIS Camera Application Platform, AXIS Video Hosting System og 
ONVIF for enkel integrering i kamerasystemer og for programutviklere som vil utstyre kameraet
med intelligente funksjoner. 

AXIS Q1615/-E-kameraene vil etter planen bli tilgjengelige i løpet av 3. kvartal 2014 til en
veiledende utsalgspris på $1099/$1399 via Axis\' distribusjonskanaler.

For bilder og andre ressurser, se www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=q1615

*WDR – Forensic Capture optimizes video for forensic purposes by enabling an extremely high
level of detail to be visible in both dark and bright areas of a scene. It is the result of years of
development at Axis combined with the best imaging components on the market. An Axis camera
with WDR – Forensic Capture applies advanced algorithms to optimize image quality and
includes the ability to seamlessly transition between WDR and low-light mode.

For mer informasjon om Axis Communications, kontakt:
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Om Axis Communications
Axis tilbyr intelligente sikkerhetsløsninger som baner vei for en smartere og tryggere verden. Ut fra sin posisjon som
global markedsleder innenfor nettverksvideo driver Axis bransjen fremover ved en kontinuerlig lansering av
innovative nettverksprodukter basert på en åpen plattform, og gir kundene høy verdi gjennom et globalt
partnernettverk. Axis pleier langsiktig samarbeid med sine partnere, som tilbys kunnskap og banebrytende
nettverksprodukter på eksisterende og nye markeder.
Axis har mer enn 1600 engasjerte medarbeidere i over 40 land over hele verden, og støttes av et nettverk på over 65
000 partnere i 179 land. Det svenskbaserte selskapet Axis ble grunnlagt i 1984, og noteres på NASDAQ OMX
Stockholm under symbolet AXIS. Du finner mer informasjon om Axis på www.axis.com.
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