
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Axis Introduceert compacte netwerkcamera met vaste 
dome voor videobewaking binnen 

 
xxxxxx. – (5 april 2006) – Axis Communications, de wereldwijde marktleider op het gebied van 
netwerkvideo, heeft vandaag de hoogwaardige AXIS 216FD-netwerkcamera met vaste dome aangekondigd.  
De AXIS 216FD beschikt over een compact en discreet ontwerp met effectieve bescherming tegen sabotage, 
waardoor dit apparaat bij uitstek geschikt is voor toepassingen in de detailhandel en in het onderwijs.   
 
De AXIS 216FD is uitgerust met een varifocale lens met DC-iris en biedt een sublieme beeldkwaliteit met 
progressieve scan en tot 30 frames per seconde in VGA-resolutie.  De geavanceerde beeldverwerkingsfuncties van 
de camera zorgen voor scherpe en duidelijke beelden, zelfs bij weinig licht.  Deze camera maakt gebruik van 
simultane Motion JPEG (M-JPEG) en MPEG-4-videostromen, waardoor zowel optimalisatie van de 
beeldkwaliteit als een efficiënt gebruik van de bandbreedte mogelijk is. 
 
De netwerkcamera beschikt over een ingebouwde microfoon en kan worden aangesloten op externe luidsprekers, 
waardoor dit apparaat geschikt is voor surveillance- en externe bewakingstoepassingen waarbij het nodig is 
bezoekers of indringers in realtime te zien en te horen of ermee te communiceren.  De ingebouwde ondersteuning 
voor voeding via Ethernet (PoE), conform de norm IEEE 802.3af, maakt het mogelijk de installatiekosten te 
beperken door de camera van stroom te voorzien via de kabel die ook wordt gebruikt voor data, video en audio. 
 
"Aangezien vaste domes discreet en eenvoudig te installeren zijn, is dit type camera zeer populair geworden de 
laatste paar jaar", aldus Johan Lembre, vice-president voor Product Management bij Axis Communications. "De 
AXIS 225FD, de eerste camera met vaste dome die door Axis werd aangeboden, wordt nu aangevuld met de 
AXIS 216FD. Door deze nieuwe toevoeging aan ons productassortiment kunnen wij voorzien in de behoefte op de 
markt naar meer keuze en een grotere flexibiliteit." 
 
De AXIS 216FD wordt via het Axis ADP-programma ondersteund door het grootste aanbod van 
toepassingssoftware in de industrie. De netwerkcamera zal vanaf april verkrijgbaar zijn via de distributiekanalen 
van Axis. 
 
 
Voor meer informatie neemt u contact op met: 
 
 
 


