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AXIS M10 - najmniejsze kamery sieciowe dla
uytkowników indywidualnych
Axis Communications, globalny lider w zakresie monitoringu IP1, wprowadził do swojej
oferty serie kamer sieciowych AXIS M10. Te niewielkie, funkcjonalne i eleganckie
urzadzenia zostały zaprojektowane specjalnie do ochrony butików, małych biur, restauracji
i domów prywatnych.
Seria M10 obejmuje 3 modele kamer sieciowych: AXIS M1011, AXIS M1011-W i AXIS M1031
W. W wersji standardowej kamery z serii M10 oferuja najwysza w swojej klasie jakosc obrazu o
odswieaniu 30 klatek na sekunde w rozdzielczosci VGA. Model AXIS M1031-W wyposaony jest
dodatkowo w bezprzewodowy interfejs (IEEE802.11g) oraz pasywny czujnik podczerwieni
(PIR), dzieki któremu mo liwe jest wykrywanie ruchu take w ciemnosci. Biały LED w momencie
wykrycia ruchu automatycznie, lub na polecenie operatora, oswietla wskazany obszar.
Wbudowany mikrofon i głosniki umo liwiaja natomiast dwukierunkowa obsługe audio.
Wszystkie kamery z serii AXIS M10 przesyłaja wiele strumieni wideo o wysokiej rozdzielczosci
w formacie H.264, Motion JPEG, jak równie MPEG-4 Part 2, przy zapisie pełnej ilosci klatek na
sekunde. Dodatkowo, technologia progresywnego skanowania zapewnia pozbawiony
zniekształcen obraz ruchomych obiektów.
Nowe kamery Axis Communications to propozycja zarówno dla małego biznesu, jak i
uytkowników indywidualnych. Połaczenie zaawansowanych funkcji z eleganckim wygladem
kamer serii M10 sprawia, e znakomicie uzupełniaja one szerokie portfolio dostepnych na rynku
urzadzen do wideomonitoringu Axispowiedział Edwin Roobol, Regional Manager, Axis
Communications.
Seria kamer sieciowych AXIS M10 jest oferowana wraz z rozbudowanym oprogramowaniem do
obróbki wideo oraz aplikacja AXIS Camera Station. Kamery dostepne sa ju od stycznia 2009 r. u
dystrybutorów i partnerów Axis Communications w Polsce.
Infomacje dodatkowe:
1 Firma Axis Communications jest globalnym liderem brany sieciowych systemów wideo z udziałem w rynku kamer
sieciowych wynoszacym 33,5%. Szacuje sie, e sam rynek kamer sieciowych na swiecie osiagnie wartosc ponad 2,5
miliarda USD do 2012 r. Złoona stopa rocznego wzrostu dla rynku kamer sieciowych wyniesie ponad 35 procent
rocznie w okresie kolejnych pieciu lat, zgodnie z prognozami opublikowanymi przez osrodek IMS Research
(www.imsresearch.com) w swoim najnowszym raporcie zatytułowanym ‘Swiatowy Rynek Urzadzen CCTV i Wideo
słuacych do Monitoringu - wydanie 2008’, opublikowanym w listopadzie 2008 r.
O firmie Axis:
Axis jest szwedzka firma IT oferujaca sieciowe rozwiazania wideo do profesjonalnych instalacji. Firma jest
swiatowymvliderem w dziedzinie sieciowego nadzoru wideo i promuje przechodzenie z systemów nadzoru
analogowego na cyfrowy. Produkty i rozwiazania firmy Axis skupiaja sie na nadzorze i monitorowaniu zdalnym. Sa
one oparte na innowacyjnych,
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otwartych platformach technologicznych. Axis jest firma szwedzka, posiadajaca biura w 20 krajach i
współpracujaca z partnerami w ponad 70 krajach. Firma została załoona w 1984 r. i jest notowana jest na giełdzie
NASDAQ OMX w Sztokholmie, a jej symbol to AXIS. Wiecej
informacji o firmie Axis mona znalezc na stronie www.axis.com.
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