
Przegląd 
kamer

AXIS Q6128-E PTZ 

AXIS Q3709-PVE  
AXIS P1368-E

AXIS P3228-LVE 

• Rozdzielczość 4K
• Technologia Axis Sharpdome
• Funkcja Axis Speed Dry
• Szybkość obrotu do 700°/s
• Możliwość przemalowania

AXIS Q6128-E to niewielka, gotowa 
do montażu na zewnątrz kopułkowa ka-
mera PTZ, która udostępnia rozdzielczość 
4K przy szybkości 30 kl./s, 12-krotny zoom 
optyczny i automatyczne ustawianie 
ostrości. Chcąc zmniejszyć wykorzystanie 
przepustowości, obraz na żywo można 
oglądać w rozdzielczości HDTV 1080p, 
jednocześnie nagrywając go w rozdziel-
czości 4K do celów analitycznych.
Precyzyjna funkcja obrotu z szybko-
ścią do 700°/s umożliwia łatwą zmianę 

kierunku patrzenia i śledzenie szybko 
poruszających się obiektów. Kamera 
znakomicie sprawdzi się w instalacjach 
na stadionach, placach, skrzyżowaniach 
i w innych rozległych otwartych strefach. 
Elektroniczna stabilizacja obrazu zapew-
nia płynniejszy obraz wideo podczas 
wietrznej pogody.
Opracowana przez Axis technologia 
Sharpdome zapewnia wierne odwzo-
rowanie sceny i idealną jakość obrazu 
we wszystkich kierunkach zarówno 
powyżej, jak i poniżej linii horyzontu, 
dzięki czemu kamera sprawdza się także 
w nierównym terenie. Technologia 
Sharpdome obejmuje również opracowa-
ną przez Axis funkcję Speed Dry, która za-
pewnia wyraźny obraz podczas deszczu. 

Kamera AXIS Q6128-E została zaprojek-
towana z myślą o niezawodnej pracy 
i odporności na warunki atmosferyczne. 
Obudowa kamery ma klasę ochrony IP66 
i NEMA 4X oraz odporność na uderzenia 
klasy IK08. Ponadto kamera udostępnia 
kompensację mgły i funkcję wykrywania 
wstrząsów, która wysyła alarm w przy-
padku próby wandalizmu.
Wbudowane funkcje analizy wideo do-
stępne w modelu AXIS Q6128-E obejmują 
zaawansowaną funkcję strażnika, która 
umożliwia wykrywanie i przybliżanie 
obiektów w określonym obszarze. Ponad-
to kamera może współpracować z inteli-
gentnymi aplikacjami wideo innych firm.

•  Imponująca szczegółowość dzięki 
rozdzielczości 4K

• Zakres temperatur: -40°C… +55°C
• Funkcje Lightfinder i Forensic WDR
•  Obiektyw i-CS zapewniający wyraźny 

obraz i sprawną instalację
• Technologia Zipstream 

To wytrzymała kamera sieciowa do 
zastosowań zewnętrznych, dostarczająca 
znakomitej jakości obraz 4K bez względu 
na warunki oświetleniowe. Kamera dosko-
nale sprawdza się w monitoringu miejskim 
oraz innych zastosowaniach wymagają-
cych bardzo dobrej widoczności detali.
AXIS P1368-E ułatwia wybór obiektywu 
najlepiej dostosowanego do wymagań, 
np. umożliwiającego obserwację z dużej 
odległości. Doskonała czułość kamery oraz 
technologia Axis Lightfinder zapewniają 
wysokiej jakości kolorowy obraz nawet 
w niemal całkowitej ciemności. Inteligent-
na technologia obiektywów i-CS przekłada 
się na prostszą instalację i regulację. Zoom 
można dodatkowo ustawiać zdalnie. Dzięki 
temu można nadzwyczaj precyzyjnie 
sterować przysłoną, uzyskując wyraźny 

obraz nawet przy zmiennym oświetleniu. 
Funkcja Forensic WDR zapewnia szczegó-
łowy obraz również wtedy, gdy w scenie 
występują jasne i ciemne obszary. 
Kamera jest przystosowana do pracy w nie-
korzystnych warunkach atmosferycznych 
w temperaturze od -40°C do nawet 55°C. 
Spełnienie wymagań klasy ochrony obu-
dowy IP66, NEMA 4X oraz IK10 oznacza, 
że jest ona odporna na skrajne warunki 
atmosferyczne i wandalizm. W obudo-
wie zaprojektowano miejsce na większe 
obiektywy. Przełączanie w ramach funkcji 
Corridor Format jest niezwykle łatwe. 
Kamera jest wyposażona w technologię 
Axis Zipstream, zmniejszającą zapotrzebo-
wanie na przepustowość i pamięć masową 
o 50% lub więcej. Rezultatem jest wysokiej 
jakości obraz i znaczące oszczędności.

•  Transmisja pełnoklatko-
wa w rozdzielczości 4K

•  Do użytku na zewnątrz, kla-
sa ochrony obudowy IK10

•  Forensic WDR, Lightfinder i OptimizedIR
• Zdalne ustawianie zoomu i ostrości
•  Technologia Zipstream zmniej-

szająca zapotrzebowanie na prze-
pustowość i zasoby pamięci

Niezależnie od pory dnia czy nocy sieciowa 
kamera AXIS P3228-LVE zapewnia wyraź-
ne i szczegółowe obrazy. AXIS P3228-LVE 
to doskonały wybór do lokalizacji, w któ-
rych wymagana jest wysoka szczegóło-
wość obrazu, takich jak instytucje publicz-
ne, uniwersytety, banki czy hotele.
Potrzebujesz pewnej i niezawodnej identy-
fikacji osób, pojazdów lub innych obiektów 
przy słabym oświetleniu? 

Ta kamera o rozdzielczości 4K 
zapewnia żywe kolory nawet w wa-
runkach słabego oświetlenia. Choć 
wyższa rozdzielczość nie zawsze jest rów-
noznaczna z lepszą jakością obrazu, dzięki 
kamerze AXIS P3228-LVE zawsze otrzymu-
jesz najwyższą jakość materiału wideo.
Kamera AXIS P3228-LVE ma przystępną 
cenę, łatwo ją zamontować i obsługiwać, 
dzięki czemu szybko ją skonfigurujesz 
i ustawisz ostrość, nawet zdalnie. Tech-
nologia Zipstream firmy Axis zmniejsza 
zapotrzebowanie na przepustowość i pa-
mięć nawet o 50%, zapewniając przechwy-
tywanie ważnych szczegółów w pełnej 
jakości obrazu, pozwalając jeszcze bardziej 
zmniejszyć koszty.
Tę wodoodporną kamerę można łatwo 
zamontować na ścianie, suficie lub skrzyn-
ce przyłączeniowej. Jest ona odporna na 

działanie warunków atmosferycznych 
i uderzenia. Obudowa zabezpieczająca 
przed kurzem, ze stopniem ochrony IK-10 
i ochroną przeciwsabotażową zapew-
nia kamerze bezpieczeństwo nawet 
w miejscach, do których łatwo sięgnąć. 
W przypadku próby uszkodzenia kamery 
wysyłane jest powiadomienie, nie trzeba 
więc się martwić o uszkodzenie sprzętu.

Kamery 4K

•  180-stopniowy panoramiczny  
widok ogólny

•  Płynny obraz wideo  
przesyłany z szybkością do 
30kl./s i rozdzielczością 3 x 4K

•  Obiektywy z fabrycznie 
ustawioną ostrością

• Sprawna instalacja jednej kamery
• Gotowość do montażu na zewnątrz

Kamera AXIS Q3709-PVE zawiera trzy 
przetworniki obrazu, które udostępnia-
ją szczegółowy, 180-stopniowy ogólny 
widok rozległego obszaru, zapewniając 
wiedzę sytuacyjną potrzebną np. w dozo-
rze miejskim.
Instalacja jest łatwa, niezawodna i eko-
nomiczna. Obiektywy są dostarczane 
z fabrycznie ustawioną ostrością. Kamera 
charakteryzuje się stylową i dyskretną 
konstrukcją. Zdejmowana osłona, którą 
można łatwo przemalowywać, chroni 
przed deszczem, śniegiem i światłem sło-
necznym oraz pozwala kamerze wtopić 
się w otoczenie. Dzięki widokowi panora-
micznemu kamera AXIS Q3709-PVE może 
być optymalnym rozwiązaniem tam, 
gdzie jest wymagane pełne i szczegółowe 
dozorowanie rozległego obszaru oraz 

sprawne zainstalowanie jednej kamery.
Kamera charakteryzuje się niezrównaną 
wydajnością transmisji strumieniowych: 
przekazuje płynny, szczegółowy obraz 
ruchu z szybkością 30 kl./s w rozdzielczo-
ści 3 x 4K Ultra HD lub 20 kl./s w rozdziel-
czości 3 x 11 Mpix. Jest przystosowana do 
montażu na zewnątrz budynków dzięki 
obudowie chroniącej przed wnikaniem 
kurzu i strumieniami wody padającymi 
pod wysokim ciśnieniem z dowolnego kie-
runku (klasa ochrony IP66). Jest odporna 
na pył przenoszony z wiatrem, rozpyloną 
sól, deszcz, wodę polewaną z węża i uszko-
dzenia powodowane gromadzeniem się 
lodu na zewnątrz (klasa NEMA 4X).
Obudowa kamery AXIS Q3709-PVE ma 
klasę ochrony IK10 gwarantującą odpor-
ność na uderzenia i akty wandalizmu.
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