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Professzionális  

állatmegfigyelő kamerák 
 

A RECONYX professzionális állatmegfigyelő ka-

meráiról a több éves tapasztalatok és visszajelzések 

alapján elmondható, hogy működésüket a megbíz-

hatóság jellemzi és használatuk sok hasznos képi in-

formációval segíti a kutatók, erdészek és a vadőrök 

munkáját. 
 

A Professional Research sorozat kameráit 2002 óta 

megelégedéssel használják a vadon élő állatok visel-

kedését kutató szakemberek. 

A kamerák az alábbi funkciókkal rendelkeznek: 

 Mozgás és időütemezés 15 perces lépésenként 

 Szélsőséges időjárási körülményekre tervezték   

 Programozással a kívánt feladathoz igazítható 

 MapView™ szoftver segíti a képkezelést, a cím-

kézést és a teljes metaadat exportálást 

 Egyedi igényekhez alakítható (beállítható egyéni 

fókusztávolság közeli, illetve távoli terepi megfigye-

léshez, lehetséges külső tápcsatlakozás vagy vízálló 

tápkábel használata) 

 A RECONYX a HyperFire2™ technológiával készült kamerákkal a megbízható működésre való 

törekvés hagyományát folytatja. A RECONYX úgy gondolja, hogy ezek a HyperFire2™ kamerák az 

eddig gyártott legjobb kamerái, ezért ezt 5 éves garanciával támogatják. ( VIDEÓ ) 

 

HP2X HP2W XP9 WP9 

HyperFire2 Professional 

Covert IR Camera 

HyperFire2 Professional 

White Flash Camera 

UltraFire 

Professional 

Covert Camera Trap 

UltraFire 

Professional 

White Flash Camera Trap 

1080P HD vagy 3 Megapixel 3, 4, 5 és 8 Megapixel 

No-Glow™ 

nagyteljesítményű 

rejtett infra  

45 méterig 

Fehér fényű  

LED vaku  

éjszakai színes kép  

30 méterig 

 

GEN2 rejtett infra 

24 méterig 

Fehér fényű  

LED vaku  
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MapView™ Professional & 

Configuration Software 
MapView™ Professional  

Akku élettartam: kb. 40 000 kép vagy 2 év kb. 20 000 kép 

12 db / AA újratölthető NiMH vagy 

1.5 V Lithium akkumulátor 

12 db / AA újratölthető NiMH vagy 

1.5 V Lithium akkumulátor 

Secure Digital (SD® vagy SDHC® / 512 GB SD, SDHC, SDXC / 512 GB 

Méret: 14 x 10 x 6.4 (cm) 12 x 8.9 x 7.6 (cm) 

 

 

 

 

 

https://servinternkft.hu/video/reconyx-hiperfire2


 
 

 

Wildlife Scouting sorozat 
 

A Wildlife Scouting sorozat kameráit a vadon élő állatok felderítésénél használják eredményesen. 
 

A HF2X kameránál a 0.2 másodperces indítósebesség és a rendelkezésre álló legjobb mozgásérzékelő 

azt eredményezi, hogy nem fog lemaradni semmiről.  

Új NoGlow™ GEN3 nagyteljesítményű infravörös sugárzó az éjszakai látóképességet 45 méter 

elérésére teszi képessé!  

Az új képérzékelő nagyfelbontású képeket és videókat kínál. Az éjszakai képek tiszták, szemcsé-

zettségtől mentesek, elmosódás nélküliek. A nappali képek tiszták és színben gazdagok.  
 

Az XR6 kamera 3, 4, 5 és 8 megapixeles képfelbontást és 1080 HD videót 30 képkocka / másodperc 

sebességgel tesz lehetővé 

A 2,4”-os színes TFT kijelző jól használható felhasználói felületet biztosít. Ezzel könnyebb lett a 

programozás, valamint lehetővé vált közvetlenül a kamerán a képek és videók hanggal történő 

lejátszása.  

A Micro HDMI és az USB kimeneti csatlakozók lehetővé teszik a képek és videók hanggal történő 

lejátszását közvetlenül a nagyfelbontású televízióin, vagy az adatok számítógépre történő továbbítását.   

A két dedikált objektív egyike kifejezetten a gazdag tónusú nappali képek megjelenítését segíti.  

A másik a tiszta éjszakai infravörös fénykép megjelenését biztosítja, zajos, mechanikus szűrő 

használata nélkül. A mozgó alkatrészek hiánya nagyobb megbízhatóságot és teljesen csendes 

működést jelent a terepen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

HF2X XR6 

HyperFire2 Covert IR Camera  
 

UltraFire Covert Camera 

 
1080P HD vagy 3 Megapixel 3, 4, 5 és 8 Megapixel 

No-Glow™ nagyteljesítményű rejtett infra  

45 méterig 

No-Glow™ nagyteljesítményű rejtett infra  

24 méterig 

PIR érzékelés: 30 m na 
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BuckView™ Advanced 
Akku élettartam: kb. 40 000 kép vagy 2 év kb. 20 000 kép 

12 db / AA újratölthető NiMH vagy 1.5 V Lithium akkumulátor 
Secure Digital SD, SDHC / 512 GB SD, SDHC, SDXC / 512 GB 

Garancia: HyperFire2 technológia 5 év 2 év 

Méret: 14 x 10 x 6.4 (cm) 
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