Folha de dados

AXIS S9101
Vigilância otimizada para instalações de servidores
O AXIS Camera Station S9101 Desktop Terminal é um terminal desktop de tamanho reduzido otimizado para aplicações
de vigilância por vídeo em alta definição em locais em que o espaço é limitado. O terminal é fornecido com o software
AXIS Camera Station pré-carregado para minimizar o tempo de instalação e complementa os gravadores de vídeo em
rede Axis para criar uma estação de trabalho de vigilância de alto desempenho. O AXIS S9101 contém componentes de
hardware e software validados para proporcionar uma experiência de vigilância ideal e inclui garantia de hardware de
3 anos com serviço de substituição no local. O AXIS S9101 oferece suporte a dois monitores em configuração de tela
dupla para proporcionar uma visão geral do sistema. Um teclado universal e um mouse de computador fazem parte do
pacote.
> Instalação fácil
> Software AXIS Camera Station incluído
> Hardware validado
> Serviço de substituição no local
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AXIS S9101
Processador

Intel® Core i3-8100T

Memória

8 GB de RAM

Sistema
operacional

Microsoft® Windows® 10 Enterprise
Recuperação do sistema operacional: sim
Unidade do sistema operacional: SSD de 128 GB

Streaming de
vídeos

Visualização ao vivo: Até 25 exibições divididas de câmera ou
1 x exibição de câmera em 4K
Reprodução: 4 x exibições divididas de câmera em 1080p ou
1 x exibição de câmera em 4K
Suporte a dois monitores

Placa gráfica

Intel® HD Graphics 630

Alimentação

Adaptador CA de 90 W (100 a 240 V CA, 1,6 A, 50/ 60 Hz)

Conectores

5 x USB 3.1
1 x USB 3.1 Tipo C
1 x Ethernet (RJ45) 1 GbE
2 x DisplayPort™ 1.2
1 x Conector de áudio universal
1 x Saída de linha para áudio

Condições de
operação

5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)
Umidade relativa de 20 – 80% (sem condensação)

Condições de
armazenamento

-40 °C a 65 °C (-40 °F a 149 °F)

Aprovações

IEC/EN/UL 60950-1 FCC Parte 15 Subparte B Classe B, ICES-003
Classe B, VCCI Classe B, RCM AS/NZS CISPR 32 Classe B, KC
KN32 Classe B, KN35, EN 55032, EN 55024, EN/IEC 61000-3-2,
EN/IEC 61000-3-3, EN 50564, EN 62623, EAC, BSMI, NOM

Dimensões

178 x 36 x 182 mm (7,1 x 1,4 x 7,2 pol.)

Peso

1,2 kg (2,6 lb)

Acessórios
inclusos

Teclado (Internacional/EUA), mouse, fonte de alimentação com
cabo

Acessórios
opcionais

Joysticks e mesas de controle Axis
Para obter informações adicionais sobre acessórios, consulte
axis.com

Garantia

Garantia Axis de 3 anos e Garantia estendida AXIS opcional,
consulte axis.com/warranty.

Responsabilidade ambiental:
axis.com/environmental-responsibility
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