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Axis lanserar marknadens mest avancerade 
nätverkskamera för MPEG-2 
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Lund, 16 december, 2003 

Axis Communications lanserar idag marknadens hittills mest avancerade nätverkskamera för 
krävande säkerhets- och övervakningsapplikationer. AXIS 230 MPEG-2 Network Camera har 
intressanta finesser som 30 bilder per sekund med DVD-kvalitet och synkroniserat ljud över IP-
nätverk. Dessutom fungerar AXIS 230 både med dagsljus och infrarött ljus vilket gör att den kan 
användas även på natten. Det gör kameran idealisk för installationer som kräver video och ljud 
med hög kvalitet, dygnet runt. 
 
AXIS 230 är den perfekta lösningen för avancerad realtidsövervakning av till exempel trafik och flygplatser via 
ett IP-nätverk. Andra målgrupper som kan dra nytta av nätverkskamerans höga prestanda och kvalitet på bild och 
ljud är casinon samt de organisationer som arbetar med LAN-baserad utbildning. Med lanseringen av AXIS 230 
fortsätter Axis bredda sitt utbud för den snabbt växande marknaden för nätverksanslutna videokameror. 
 
Bland funktionerna finns ett kraftfullt fjärrstyrt 18x zoomobjektiv, inbyggd mikrofon för envägs ljudupptagning 
från kameran till användaren samt dag/natt-funktion som ser till att kameran kan användas dygnet runt, även i 
mörker. Vidare innehåller kameran funktioner för komprimering av video och ljud enligt standarden MPEG-2 
vilket ger bästa möjliga kvalitet trots ett relativt lågt bandbreddsutnyttjande. 
 
AXIS 230 har också stöd för multicasting vilket innebär att ett praktiskt taget obegränsat antal mottagare kan ta 
emot video och audio över det lokala nätverket. Andra finesser inkluderar larm baserat på ljudnivån kring 
kameran och möjlighet att koppla samman AXIS 230 med pan/tilt-enheter från tredjepartsleverantörer. 
 
AXIS 230 kommer att säljas via Axis distributionskanaler under Q1, 2004. Produktbilder kan hämtas från: 
http://www.axis.com/corporate/press/cam_vid_photos.htm 
 
 
Om Axis 
Axis utvecklar produkter som tillför mervärde i nätverkslösningar. Företaget är en innovativ marknadsledare inom 
nätverksbaserad video och skrivarservrar. Axis lösningar används främst i applikationer för säkerhetssystem, 
fjärrövervakning och dokumenthantering. Alla produkter har som bas en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs 
vidare till tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Företaget agerar 
globalt via egna kontor i fjorton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-
partners i ett sjuttiotal länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Information om Axis finns på 
www.axis.com   
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