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AXIS P1425-LE Mk II to niewielka kamera typu bullet z
wbudowaną funkcją podczerwieni, przeznaczona do
montażu na zewnątrz budynków. Model ten oferuje tryb
pracy dzień/noc. Kamera ze zmiennoogniskowym
obiektywem z funkcją P-Iris zapewnia doskonałą jakość
obrazu w szybkości do 50/60 klatek na sekundę w
rozdzielczości HDTV/2 megapiksele. Funkcja P-Iris
zapewnia optymalną głębię ostrości, rozdzielczość,
kontrast i wyrazistość obrazu. Ta niedroga,
kompaktowa kamera może przesyłać wiele strumieni
H.264 i MJPEG, które można indywidualnie
zoptymalizować w celu optymalnego wykorzystania
przepustowości i zasobów pamięci. Kamera AXIS P1425-
LE Mk II może automatycznie oświetlać scenę w
całkowitej ciemności: podczas zdarzenia lub na żądanie
użytkownika. Oświetlenie LED w podczerwieni,
niewidoczne dla ludzkiego oka, doskonale nadaje się do
wykrywania obiektów w zasięgu nawet 20 metrów.
Kamera obsługuje zapisywanie w pamięci masowej typu
edge, co pozwala na rejestrację wideo bezpośrednio na
kartach microSD/SDHC. AXIS P1425-LE Mk II zapewnia
łatwy montaż oraz zdalny zoom i fokus, umożliwiające
dokładną regulację obrazu za pomocą komputera.
Funkcja zasilania przez sieć Ethernet umożliwia
zasilanie kamer przez sieć, eliminując potrzebę
stosowania kabli zasilających i obniżając koszty
montażu. Temperatura pracy od -30 °C do 50 °C.

Parametry techniczne  
Przetwornik obrazu 1/2,8"
Tryb Dzień/Noc Tak
Czułość kamery color 0,16 Lux
Czułość kamery B/W 0,03 Lux
Regulacja ostrości Zdalna
Typ obiektywu P-Iris
Ogniskowa obiektywu 3..10,5 mm
Zoom optyczny 3,5x
Kąt obserwacji H: 93..33°
Oświetlacz IR 20 m
Maksymalna rozdzielczość obrazu 1920 x 1080
Maksymalna liczba transmitowanych
obrazów

50 kl./s

WDR - Szeroki zakres dynamiki WDR
Rejestracja na kartę pamięci Tak
Lightfinder Tak
Zipstream Tak
Wejścia alarmowe 1 szt.
Wyjścia alarmowe 1 szt.
Zasilanie PoE Tak
Temperatura pracy -30..50 °C
Stopień ochrony obudowy IP66/IP67
Odporność na uderzenia IK08
Typ obudowy Cylindryczna

AXIS Communications AXIS P1425-LE MK II
Kamera zewnętrzna IP, Full HD, 3..10,5mm, WDR, IR 20m, IK08, IP67


