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Új kamerák mikrofonnal 

 

A videofelvételek mellett a hangfelvételek is nagy 

segítséget jelentenek a különböző incidensek, köztük a 

rablás, vandalizmus, verekedés és egyéb események 

megoldásában. 

Főleg a rablások során takarják el az elkövetők maszkkal 

az arcukat, de a rögzített hanganyag segítségével a 

későbbi nyomozás során azonosítani lehet a támadót.  

Ahogy a támadó szóbeli közléseket tesz, az egyedi hang-

jellemzők rögzítésre kerülnek. Miután a gyanúsítottat 

letartóztatták, hangelemzést lehet végezni az egyezés 

megerősítésére.  

A hanganyag felhasználható a két fél közötti viták meg-

oldására is. Ilyen például a kiskereskedelmi üzletben a 

vásárló és az eladó közötti vita, melynek elsimításában is segíthet a visszajátszott kép- és hangfelvétel. 

Mindezek eredményeként egyre nagyobb az igény a beépített mikrofonos kamerák iránt.  

Az ACTi 7 új modellt dobott piacra – ezek közül 6 beépített mikrofonnal és 1 audio bemenettel 

rendelkezik. A 7 modell között 4 dóm és 3 bullet kamera áll rendelkezésre. 

A kamerák beltéren és kültéren egyaránt felszerelhetők. Alkalmasak a keskeny folyosókra is, mivel 

mindegyik rendelkezik beépített folyosó üzemmóddal - az érzékelő portré formátumra állítható, hogy 

jobban lefedje a folyosót.  

Mind a 4 dóm modell zoomobjektívvel és autó fókusszal rendelkezik a kényelmes és költségkímélő a 

telepítés érdekében.  

A legújabb bullet kamerák mikrofonnal vannak ellátva, függetlenül attól, hogy fix vagy zoom 

objektívvel vannak ellátva. A fő hangsúly a beépített mikrofonon van.  

Egy modell esetén (Z47), a speciális alkalmazások számára lehetőség van, a beépített mikrofon 

helyett, egyedi mikrofon csatlakoztatására. 
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https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2022/z47_datasheet_20220213.pdf
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2022/z47_datasheet_20220213.pdf


 

 

  

„Z” sorozatú új dóm kamerák mikrofonnal 
 

  

„Z” sorozatú új bullet kamerák mikrofonnal 
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Típusszám Z85 Z86 Z87 Z810 

 

 

Kép 

    

Típus Zoom Dome Zoom Dome Zoom Turret Zoom Dome 

Felbontás 2MP 4MP 4MP 8MP 

Zoom Ratio 4.3x 4.3x 4.3x 4.3x 

IR LED Igen Igen Igen Igen 

Audio Beépített mikrofon 

Analitika Igen Igen Igen Igen 

Folyosómód Igen Igen Igen Igen 

Tárolás MicroSDHC MicroSDHC MicroSDHC MicroSDHC 

Védettség IP67 IP67 IP67 IP67 

NDAA 

kompatibilitás 
Igen Igen Igen Igen 

Video Clip  
 

  

Típusszám Z39 Z310 Z47 

 

 

Kép 

   

Típus Mini bullet Mini bullet Zoom bullet 

Felbontás 4MP 8MP 8MP 

Zoom Ratio - - 4.3x 

IR LED Igen Igen Igen 

Audio Beépített mikrofon Line-in, line-out 

Analitika Igen Igen Igen 

Folyosómód Igen Igen Igen 

Tárolás MicroSDHC MicroSDHC MicroSDHC 

Védettség IP67 IP67 IP67 

NDAA 

kompatibilitás 
Igen Igen Igen 

Video Clip  
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