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Axis lanserar fasta nätverkskameror med WDR i
HDTV-upplösning 1080p och med många ytterligare
funktioner
Nätverkskamerorna AXIS Q1615 och AXIS Q1615-E är konstruerade för flexibel och
robust installation i krävande miljöer. Dessa nya kameror ger utmärkt bildkvalitet och
uppfyller behoven för inomhus- och utomhusövervakning dygnet runt.

Axis Communications, marknadsledare inom nätverksvideo, lanserar nya modeller i den
framgångsrika AXIS Q16-serien. Kamerorna har flera nya funktioner såsom stort dynamiskt
omfång (Axis’ WDR*-Forensic Capture), Lightfinder, 1080p-upplösning (HDTV), elektronisk
bildstabilisering och stötdetektering. 

”Flygplatser, järnvägsstationer, myndighetsbyggnader och platser i behov av allmänt
inbrottsskydd, behöver en övervakningskamera med god bildkvalitet som kan ge en snabb
identifiering, även under extremt dåliga ljusförhållanden” säger Axis produktchef Erik Frännlid.
”De nya AXIS Q1615-kamerorna har inte bara full HD-upplösning; inställningarna för
kontrastrika scener och Ligthfinder-läge anpassas automatiskt vilket gör att alla detaljer i både
mörka och ljusa områden framträder. De nya kamerorna är dessutom våra första fasta kameror
som kan filma med 50/60 bilder per sekund i 1080p-upplösning. Detta är dubbelt så hög
bildhastighet som normalt, och möjliggör ännu jämnare återgivning av inspelningar med
snabbrörliga människor eller fordon.”

Inomhuskameran AXIS Q1615 och den utomhusförberedda kameran AXIS Q1615-E kan
automatiskt växla mellan WDR Dynamic Capture- och Lightfinder-läge. De har också flera olika
bildbehandlingsfunktioner som ger högre bildkvalitet, såsom korrigering av tunnformig
distorsion och elektronisk bildstabilisering som ger skarpa bilder även i miljöer med kraftiga
vibrationer. Kamerorna har även stöd för H.264 High Profile och utökade funktioner för maximal
bit rate (bithastighet) som säkerställer att bandbredden inte avviker från definierade gränsvärden.

Systemintegratörer som arbetar med stora kamerainstallationer kommer att uppskatta funktioner
såsom seriell kommunikationsport samt in- och utgångar med 12 V DC för drift av externa
enheter såsom rörelsedetektorer. AXIS Q1615-kamerornas höga prestanda gör det möjligt att
utnyttja avancerade applikationer via AXIS Camera Application Platform. Nya innovativa,
inbyggda funktioner ger snabb installation och ögonblicklig videokvalitet, såsom
avvägningsassistans och automatisk bildrotering. Detta säkerställer högsta möjliga bildkvalitet
oavsett kamerastatus och den aktuella miljön. Tack vare stötdetekteringsfunktionen kan kameran
vid sabotageförsök skicka ett larm till personalen eller spela upp ett ljudklipp, vilket är en
praktisk funktion i skolor, på allmänna transportmedel etc. Den utomhusförberedda modellen
AXIS Q1615-E tål tuffa väderförhållanden, och kamerahöljet är skyddat mot slag och
vandalisering.
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AXIS Q1615/-E-kamerorna stöds av branschens största utbud av programvaror för
videohantering via Axis Application Development Partner-program och AXIS Camera Station.
Kamerorna har stöd för AXIS Camera Companion, AXIS Camera Application Platform, AXIS
Video Hosting System och ONVIF, vilket säkerställer enkel systemintegration och att
applikationsutvecklare kan skapa intelligenta lösningar till kameran. 

AXIS Q1615/-E-kamerorna beräknas finnas tillgängliga via Axis distributionskanaler från 3:e
kvartalet 2014. Rekommenderat försäljningspris är $1099/$1399.

Foton och övrigt material kan hämtas på: 
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.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Kristina Tullberg, PR Specialist Northern Europe, Axis Communications
E-mail: pressoffice-ne@axis.com.
Tel: 046 272 1800

Om Axis Communications 
Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som marknadsledare
inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa nätverksprodukter,
baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt partnernätverk. Axis har
långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande nätverksprodukter på befintliga och
nya marknader.
 
Axis har över 1 600 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler än
60 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ OMX
Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på  www.axis.com.
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