
IP KAMERY
Nabídka kompletního řešení 
IP kamer pro všechny typy 
instalací kamerových systémů. 
Snadné nastavení, širokoúhlé 
objektivy a výkonný zoom s 
automatickým zaostřením 
zajistí maximální přehlednost 
a spolehlivost. CMOS vlastní 
konstrukce si poradí 
i s extrémními  světelnými 
podmínkami.
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VB-H41/H41B
IP PTZ kamera s rozlišením 2,1 Mpix, 
20násobný optický zoom se skvělým výkonem 
při slabém osvětlení a s integrovanou analýzou 
obsahu videa. Flexibilní možnost instalace s 
kopulovitými kryty  pro vnitřní i vnější použití.

• 2,1 Mpix kamera (1920 x 1080)
• 20x optický zoom, automatické zaostřování
• Formát JPEG a H.264 až 30 snímků/s
• Výkon při slabém osvětlení, barevně 0,4 luxu 

a černobíle  při 0,02 luxu
• 6 vestavěných funkcí analýzy obrazu
• Kompatibilní se standardem ONVIF
• Automatický IR filtr
• Napájení po síti Ethernet (PoE)

VB-H710F
Pevná IP kamera s rozlišením 2,1 Mpix, 
zorné pole 112°, vynikající výkon při slabém 
osvětlení a s integrovanou analýzou obsahu 
videa. Flexibilní možnost instalace pro vnitřní i 
vnější použití.

• 2,1 Mpix kamera (1920 x 1080)
• 2,8 - 8,4 mm optický zoom
• Automatické zaostřování
• Formát JPEG a H.264 až 30 snímků/s
• Výkon při slabém osvětlení, barevně 0,3 luxu 

a černobíle při 0,015 luxu
• Integrovaná analýza obrazu videa
• Kompatibilní se standardem ONVIF
• Automatický IR filtr
• Napájení po síti Ethernet (PoE)
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VB-H610D
Pevná dome IP kamera s rozlišením 2,1 Mpix, 
zorné pole 112°, vynikající výkon při slabém 
světle a s integrovanou analýzou obsahu             
videa. Ideální pro vnitřní použití s nepřetržitým         
sledováním a nahráváním.

• 2,1 Mpix kamera (1920 x 1080)
• Formát JPEG a H.264 až 30 snímků/s
• Nastavení záběru kamery po Ethernetu
• Výkon při slabém osvětlení, barevně         

0,3 luxu a černobíle při 0,015 luxu
• Integrovaná analýza obrazu videa
• Kompatibilní se standardem ONVIF
• Napájení po síti Ethernet (PoE)

VB-H610VE
Pevná venkovní dome IP kamera s rozlišením    
2,1 Mpix,  odolná proti mechanickému poškození, 
ideální pro náročné venkovní podmínky. Sleduje a          
nahrává ve dne i v noci se zorným polem 112°     
a filtrem blokování infračerveného světla.

• 2,1 Mpix kamera (1920 x 1080)
• Odolné tělo splňující standardy IP66
• Antivandalové provedení
• Kratší čas instalace
• Nastavení záběru kamery po Ethernetu
• Formát JPEG a H.264 až 30 snímků/s
• Výkon při slabém osvětlení, barevně 0,3 luxu a 

černobíle při 0,015 luxu
• Integrovaná analýza obrazu videa
• Kompatibilní se standardem ONVIF
• Napájení po síti Ethernet (PoE)


