Axis lanserar professionell PTZ-nätverkskamera
med dag/natt-funktion och tvåvägsljud
Axis Communications, världsledande inom nätverksvideo, lanserar idag en ny nätverkskamera, AXIS 214
PTZ för professionell övervakning och fjärrövervakning på distans. AXIS 214 PTZ är en högkvalitativ
färgkamera med Pan/Tilt/Zoom (PTZ) som dessutom har dag/natt-funktion och ljud.

Med den automatiska dag/natt-funktionen är AXIS 214 PTZ det optimala valet för professionell övervakning.
Färgbilderna blir perfekta även vid dåligt ljus, och de svartvita bilderna blir skarpa vid mycket svaga
ljusförhållanden. Kameran tillåter synkroniserat tvåvägsljud som gör att användaren kan lyssna på och tala med
besökare eller inkräktare även på distans.
– Efterfrågan på PTZ-nätverkskameror har ökat eftersom det är en smidigare och mer kostnadseffektiv lösning än
analoga system som kräver ytterligare kabeldragning. AXIS 214 PTZ breddar Axis utbud av nätverkskameror och
är en kamera av hög kvalitet till ett attraktivt pris, säger Johan Lembre, Vice President, Product Management vid
Axis Communications.
AXIS 214 PTZ har ett motordrivet 18x zoom objektiv samt 12x digitalzoom med autofokus, vilket gör att det går
att zooma in små föremål eller objekt som befinner sig långt bort och samtidigt få exceptionellt skarpa bilder.
Nätverkskameran har inbyggd rörelsedetektor och komprimerar enligt MPEG-4- och Motion JPEG-standard för
att få bästa möjliga lagringskapacitet och bildkvalitet. Bland övriga funktioner kan nämnas lagring av
bildersekvenser före och efter ett larm, schemalagd inspelning samt larmsignal vid oväntade händelser.
AXIS 214 PTZ är tillgänglig via Axis distributionskanaler.
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. Basen i produkterna är en egenutvecklad chip-teknologi som också säljs vidare till
tredjepartsutvecklare. Axis grundades 1984 och är noterat på Stockholmsbörsens Attract 40-list. Företaget agerar globalt via
egna kontor i sexton länder samt genom samarbete med distributörer, systemintegratörer och OEM-partners i ett sjuttiotal
länder. Mer än 95 procent av försäljningen sker utanför Sverige. Se www.axis.com för information om Axis.

For further information, please contact:
Johan Lembre, Vice President, Product Management, Axis Communications
Phone: + 46 (0)46 272 1917, E-mail: johan.lembre@axis.com

Axis Communications AB Emdalavägen 14, 223 69 Lund, Sweden Tel: +46 46 272 18 00 Fax: +46 46 13 61 30 http://www.axis.com

