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MOBOTIX Q71 — Hemispheric

Ласкаво просимо до 
наступного виміру!

НОВИНКА: ІЧ та біле світло в одній напівсферичній камері
Відмінна ідентифікація кольорових зображень у нічний час
Бюджетно – 360° кругового огляду за допомогою однієї камери
Міцний, стійкий до атмосферних впливів алюмінієвий корпус для використання всередині та поза приміщеннями
Функція аудіо для прямого зв'язку
Може використовуватися для інтелектуального аналізу відео за допомогою програм для камер
Зроблено в Німеччині для оптимальної кібербезпеки



Q71 – круговий огляд ще ніколи не був таким повним!
Коли йдеться про забезпечення кругового огляду на 360 ° вдень і вночі, ніколи ще ви не стикалися з технологією 
напівсферичних камер, які настільки компактні, настільки повні та настільки універсальні. 12 мегапікселів (видима роздільна 
здатність 4K) і WDR забезпечують чудову якість зображення та вражаючу деталізацію. Функція аудіо завершує набір 
можливостей, які пропонує це потужне обладнання. Все оптимально захищене в атмосферостійкому алюмінієвому корпусі, 
що означає, що камера може бути встановлена   як усередині, так і зовні для непомітного та надійного використання.
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ІЧ та біле світло у поєднанні - зробіть ніч
барвистою!
Вперше датчики день-ніч, інфрачервоне та світлодіодне біле світло 
об'єднані в одній напівсферичній камері. Це означає, що Q71 
забезпечує чудове зображення цілодобово – а завдяки світлодіоду 
навіть ніч можна розглядати у захоплюючих кольорах!

Слідкуйте за всім - і вникайте у вражаючі подробиці, 
коли це необхідно
Напівсферичний об'єктив захоплює всю картину цілком. Завдяки вбудованій у 
камеру функції вирівнювання ви можете вибрати бажане відображення на 
екрані. Виберіть один із варіантів: 360° "риб'яче око", звичайний вигляд, 
панорамний вигляд або квадровізор, який відображає сцену відразу на 
чотирьох зображеннях. Це дозволяє збільшити масштаб окремого кадру як 
реального часу, не порушуючи цілісної картини. Ви можете одним натисканням 
кнопки вирішити, чому віддати перевагу - огляд всієї сцени або фокусування на 
окремих деталях.

MOBOTIX 7 - відкрита платформа для відеоаналізу
Інтелектуальні програми для аналізу відео можуть бути інтегровані Q71. Крім 
попередньо інтегрованих функцій аналізу, таких як підрахунок об'єктів, 
складання теплових карт та виявлення поведінки, ви можете налаштувати та 
використовувати в системі нові індивідуальні програми. Можливості безмежні!

Ефективний та бюджетний варіант для різних галузей 
промисловості
• Просування продажів у роздрібній торгівлі: Аналіз переміщення покупців у 

магазинах
• Підтримка медперсоналу шляхом виявлення людей, які потребують допомоги
• Забезпечення безпеки в промисловості та логістиці шляхом повного 

моніторингу виробничих цехів та складських приміщень
• Денний та нічний захист периметра: Моніторинг зовнішніх територій для 

захисту від зловмисників (також визначає колір одягу та автомобілів у нічний 
час)
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