KARTA PRODUKTU

BIO-AX®
minikamera

NAJWAŻNIEJSZE CECHY KAMERY
• NAGRYWANIE WIDEO W KOLORZE FULL HD rozdzielczość 1080P, 30kl./s

• sześć świateł podczerwieni IR w trybie

•
•
•
•

AUTOMATYCZNYM I RĘCZNYM do widzenia w
nocy, które są wybierane przez użytkownika lub
automatycznie włączają się przy słabym
oświetleniu
małe wymiary, mała waga i dogodność
mocowania na głowie
zgodność z mocowaniami KickFast - wybierz
najlepsze umieszczenie mocowania i punkt
widzenia
idealne do zdalnego monitorowania, stanowi
część rozwiązania transmisji strumieniowej
nagrania na żywo LIVE STREAMING
NAJLEPSZA JAKOŚĆ W NAJLEPSZEJ CENIE niski koszt i prosta obsługa

Od 2005 roku Audax® zaopatruje strażaków, ratowników, funkcjonariuszy jednostek konnych, siły zbrojne
i funkcjonariuszy z bronią palną w kamery montowane na głowie.
Ten produkt jest często wybierany przez tych specjalistów, zamiast alternatywnych kamer montowanych
na klatce piersiowej, ze względu na niezakłócony widok podczas codziennego użytkowania.
Uzbrojeni funkcjonariusze z jednostek szybkiego reagowania często mają wyciągniętą broń, która może
zasłaniać pole widzenia przed tradycyjnymi kamerami noszonymi na ciele (BWC), które są zwykle noszone
na środku klatki piersiowej. Aby przeciwdziałać temu problemowi, w Audax opracowano nową taktyczną
kamerę montowaną na głowie, wyprodukowaną z myślą o tych użytkownikach.

CZĘŚCI SKŁADOWE
Wyprodukowano w Wielkiej Brytanii
z amerykańskimi komponentami.

Audax Global Solutions Ltd
info@audaxuk.com | www.audaxuk.com

Ważąca zaledwie 38 gramów taktyczna minikamera
Bio-AX® Mini Cam jest w stanie przechwytywać
wideo 1080p HD i w przeciwieństwie do innych
kamer, jest również wyposażona w ręcznie i
automatycznie wybierane światła podczerwieni
do widzenia w nocy.
Niezakłócony kąt widzenia 125°/95° i solidna
certyfikowana trwałość minikamery sprawiają, że jest
to idealny wybór dla jednostek szybkiego reagowania i
straży pożarnej, które chcą wyposażyć swoich
funkcjonariuszy w sprzęt kamer nasobnych BWC z
niezakłóconym widokiem.
Nagrane i transmitowane na żywo materiały są szyfrowane z pełną ścieżką audytu, co zapewnia, że
przechwycone wideo ma jakość dowodową dla postępowania karnego.
Mini kamera jest podłączona do kamery głównej Audax Bio-AX®, którą z kolei można przymocować do
munduru lub umieścić w kieszeni, pozostawiając wytrzymałą mini kamerę Bio-AX mini do nagrywania z
wybranego mocowania na głowie. W przypadku Bio-AX® wewnętrzny GPS zapewnia lokalizację na
obrazie wideo oraz śledzenie zasobów na żywo w Centrum Dowodzenia, jak również umożliwia transmisję
nagrania wideo na żywo.
Obraz z kamery na głowie może być zarządzany z Centrum Dowodzenia, jak i przez użytkownika.
Zapewnia to kierownictwu nadzór i świadomość sytuacyjną zasobów "na miejscu", jak również
potwierdzenie zgodności i przestrzegania standardów zawodowych.

SPECYFIKACJA
Napięcie robocze
Waga minikamery
Waga kabla
Światła IR / odległość
Kolor obudowy
Częstotliwość odświeżania
System wideo
Kolor wideo
Rozmiar
Długość kabla
Czujnik
Obiektyw
Rozdzielczość
Piksele efektywne
Czułość
Współczynnik S/N
Zakres dynamiki
Temperatura pracy
Temp. przechowywania
Minimalne oświetlenie
Certyfikacja

5 V-5,5 V
38g
51g
6 szt /10m
czarny
30 kl./s.
NTSC
pełny kolor
52x41x22 mm
1,2 m (maks.)
1/3 cala CMOS OV4689
F/N:2.0 FOV=125°/95°
1920x1080p30
1920 x1080, 2Mpx
10,8 V/lux-sec przy 550 nm
46 dB
74,8 dB
-25℃ +70℃
-50℃ +70℃
<0,1 lux
CE, IP67, IK09 – urządzenie niezależnie testowane i certyfikowane.
Audax® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji.
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Przedstawicielstwo w Polsce:

www.vimeo.com/showcase/audaxglobal

Forcepol sp. z o.o., ul. Modlińska 190, Warszawa
tel. 506 502 900, www.forcepol.com

Obrazy mają wyłącznie charakter informacyjny - kaski itp. mogą się różnić.
Unikalne obsady montażowe Audax z regulacją pochyłości.
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