MOBOTIX
КАЧЕСТВО НА ИЗОБРАЖЕНИЕТО
Ключови характеристики:
– Всички камери MOBOTIX са снабдени с
Moonlight 6MP сензори за изображения.
Благодарение на комбинацията от супер
голям 1/1.8" 6-мегапикселов CMOS сензор
за изображения, HD Premium оптични лещи
и MOBOTIX технологията за цифрово
обработване на изображения, камерите на
MOBOTIX предлагат изключителни детайли
и високо качество на изображението.

Производителност при изключително ниска
осветеност:
– MOBOTIX 6 мегапикселни Moonlight сензори за
изображения могат да произвеждат ясни и
отчетливи изображения при условия на лунно
осветление, без да е необходимо
допълнително такова. Чувствителността при
слаба осветеност и ниско ниво на шума в
изображението, позволяват на камерите
MOBOTIX да заснемат висококачествени
изображения с висока резолюция при много
предизвикателни условия на средата.

БРОШУРА IMAGE QUALITY

Най-добри доказателства:
– MxPEG кодекът е измислен от MOBOTIX, за да

осигури високо качество и острота на
изображението в записите, осигурявайки найдобри доказателства. Той не прави компромис с
качеството при заснемане на движещи се обекти,
с висока степен на компресия на записа за поефективно използване на мрежовата честотна
лента. Освен това, той изисква ниска процесорна
мощност за компресиране и декомпресиране на
записите. Днес, с пускането на версията MxPEG+,
ефективността на честотната лента се подобрява
допълнително.

Качеството на кадър след кадър е един от найважните фактори в индустрията за видео
сигурност. Когато записите се проучват за
доказателства, хората трябва да виждат ясните и
остри изображения (без размазване), за да
идентифицират ясно какво виждат. MxPEG кодекът
бе разработен с тази идея, за да предостави найдобрите доказателства във всеки един кадър.

Благодарение на перфектната комбинация от
голям 1/1.8" CMOS сензор за изображения,
MOBOTIX модул за обработка на изображения
и обективи с висока HD Premium разделителна
способност, създаването на изображение с
висока ниво на детайлност и острота при
заснемане на движещи се обекти също е
възможно, дори когато нивото на осветеност е
много ниско. Тази уникална система осигурява
по-бързи времена на експозиция, нисък шум и
изключително качество на изображението,
дори при условия на ниска осветеност.
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Остри и изчистени изображения
с високи детайли във всеки
кадър дори при заснемане на
движещ се обект.

