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Axis introduceert professionele draadloze 
netwerkcamera 
 
Axis Communications, leverancier van netwerkvideoproducten, introduceert de Axis 211W. 
Een draadloze netwerkcamera die dankzij de progressieve scan sensor en geavanceerde 
beeldprocessing haarscherpe beelden levert. De camera is ontworpen voor ruimtes waar 
flexibiliteit en eenvoudige installatie vereist zijn, zoals in winkels, kantoren, hotels en 
universiteiten. 
 
De Axis 211W is uitgerust met een ingebouwde antenne voor een feilloze draadloze verbinding met het 
netwerk. Naast de gebruikelijke stroomvoorziening biedt de camera ook mogelijkheden voor stroom via een 
ethernetverbinding die Power over Ethernet ondersteunt. De camera beschikt daarvoor over één 
toegangspoort, zowel voor stroom als voor een verbinding met het netwerk.  
 
De Axis 211W biedt veel mogelijkheden voor beveiliging, efficiency en beheer. De camera ondersteunt 
IPv6, die de gebruiker verzekert tegen het groeiende tekort aan IIPv4-adressen. Dankzij de 
tweerichtingsaudio kunnen gebruikers ter plaatse met de netwerkcamera meeluisteren of communiceren met 
bezoekers of indringers. De Quality of Service (QoS)-functionaliteit reserveert capaciteit op het netwerk en 
geeft daardoor kritieke surveillance informatie voorrang in een QoS-bewuste omgeving. Daarnaast zijn er 
verschillende mogelijkheden voor beveiligde verzending van de beelden, zoals Enterprise of Personal Wi-Fi 
beschermde toegang (WPA/WPA2), gebruik van HTTPS-encryptie om de data te versleutelen en IEEE 
802.1X netwerktoegang.  
 
Magnus Ekerot, Algemeen Directeur voor Nederland, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland: “De Axis 
211W is bijzonder geschikt voor locaties waar flexibele beveiliging nodig is. Door de superieure 
beeldkwaliteit, gecombineerd met verschillende mogelijkheden voor netwerkbeveiliging, is deze camera 
geschikt voor de hoge eisen van de markt. Daarnaast is de camera eenvoudig in het gebruik.”  
 
Het product wordt ondersteund door applicatiesoftware van partners in het Application Development 
Partner programma en de Axis Camera Station video management software. 
 
Prijs en beschikbaarheid 
 
De Axis 211W draadloze netwerkcamera kost 649 euro (exclusief BTW) en is vanaf 19 juli 2007 
beschikbaar via de gebruikelijke Axis-distributiekanalen. 
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For further information, please contact: 
XXXX, Title, Axis Communications  
Phone: + XXXX, E-mail: name.name@axis.com 
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