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HP2X 

Professzionális  

állatmegfigyelő kamera 
 

A Reconyx HP2X (a „P” jelentése „professzionális”) 

a HyperFire2 sorozat professzionális modellje.  

A HP2X „kinézete” és „érzete” pontosan ugyanaz, 

mint a HF2X (kültéri) és a HS2X (biztonsági ka-

mera). Ennek ellenére a HP2X a legfejlettebb be-

állításokkal rendelkező modell.  

A HP2X további fontosabb specifikációi: 

 A vaku típusa  

Minden állatmegfigyelő kamerának (kameracsapdának) 

lényeges része a vaku típusa. A modern kamera-

csapdák nagyjából háromféle vakumechanizmus alá 

sorolhatók: egy fehér vaku (400-700 nm), egy látható infravörös vaku (alacsony fényű~850 nm) és 

láthatatlan infravörös vaku (nincs fény~940 nm). 

A HP2X láthatatlan infravörös vakuval (nincs fény~940 nm) rendelkezik. 

 ’HF Legacy’ beállítás  

A 'HF Legacy' beállítással lehetősége van arra, hogy az új – második generációs – Reconyx HyperFire 

kameracsapda PIR érzékelője (csak a HS2X, HP2X, HP2W és HL2X esetén érhető el) ugyanúgy 

működjön, mint az első generációs mára kifutott HyperFire modellek (pl. HC500, HC550, HC600, 

PC800, PC850, PC900, SC950).  

Ez a funkció különösen érdekes lehet azoknak a szakembereknek, akik az első generációs HyperFire 

modelleket még használják. Ennek a funkciónak a használatával a korábbi felvételeket a jelenlegivel 

össze lehet hasonlítani. A második generációs HyperFire modellek, így a HP2X PIR érzékelési zónái 

az ábrán pirossal a PIR érzékelési sáv, balra a régi, jobbra az új érzékelési sáv látható (kivétel a HF2X).  

 24 méteres érzékelési tartomány 

 A vaku hatótávja 45 méter  

 1080 Full HD vagy 3 MP fényképfelbontás 

  720p HD videó felbontás  

 Dinamikus videó funkció 

  Hibrid funkcionalitás (egyidejű fotó- és videómód)  

A legtöbb mai kamera előre beállítható fényképek vagy videók készítésére. Azonban nem egyszerre.  

A hibrid funkcióval rendelkező kameracsapdák egyszerre képesek fényképet és videót készíteni. 

Ez a funkció akkor hasznos, ha fényképet és videót is szeretne készíteni ugyanarról a pillanat-

felvételről. A videó felvételt - méretük miatt - nem mindig lehet megfelelően továbbítani. Ezzel a 

funkcióval viszont, később visszanézheti a memóriakártyán a képhez tartozó rögzített videókat. 

 Speciális időzítés Megjegyzendő, hogy nem minden kameracsapda rendelkezik időzített 

funkcióval, és a beállítások típusa is modellenként eltérő lehet.  

 

 

https://servinternkft.hu/termek/kamerak/hp2x
https://servinternkft.hu/termek/kamerak/hp2w
https://servinternkft.hu/sites/servinternkft.hu/files/fajlok/2018/hyperfire2prouserguide2018_04_24_v3.pdf


 

 

HP2X HyperFire2 - Megjelenés 
 

 

A sötétzöld, robusztus ház ellenáll 

a szélsőséges (-40°C-tól +60°C)  

időjárási viszonyoknak. 

A többi Reconyx modellhez ha-

sonlóan a jobb oldalon egy rög-

zítőkapocs található, amely hozzá-

férést biztosít a bal oldali kezelő 

felülethez. Itt helyezhető be az 

SDHC memóriakártya is. A jobb oldali elemtartóba kerül a 12db AA Energizer Ultimate Lithium 

akkumulátor. Ez hosszú ideig, kb. 40 000 képkockáig vagy akár 24 hónapig, működőképességet nyújt. 

 

HP2X HyperFire2 - Alternatívák 
 

A Reconyx HyperFire2 modellek a kameracsapdák között abszolút csúcskategóriát képviselnek.  

Ha biztonsági kamerát keres, nézze meg a Reconyx HS2X biztonsági kamerát.  

Elérhető a Reconyx HP2W HyperFire2 modell is, amely megegyezik a HP2X-el, de fehér LED 

vakuval van felszerelve. Ez nem csak nappal, hanem éjszaka is gyönyörű színes képeket készít.  

 

HP2X HyperFire2 – Ajánlott tartozékok 
 

Minden kameracsapda tartozékok nélkül kerül leszállításra.  

Működtetéséhez legalább egy akkumulátor készletre és egy SDHC memóriakártyára van szüksége. 

 A megfelelő akkumulátor kiválasztása kulcsfontosságú a kamera optimális működéséhez.  

Az újratölthető akkumulátorok választásánál gondolni kell egy jóminőségű akkumulátortöltőre is. 

 Ehhez a modellhez egy szabványos, legalább 10-es osztályú SDHC memóriakártya használata 

ajánlott (SDHC 32GB, 90/40, Class 10).  

 

Az akkumulátorokon és a memóriakártyán kívül számos egyéb tartozék is elérhető. 

 HF2SE Security Enclosure, kameraház acél biztonsági burkolat 

 Python Lock kábelzár. A zárhoz tartozó kábel 7.9 mm (5/16") átmérőjű és 1.8 m (6 feet) hosszú. 

 Univerzális kameratartó A csavaros rögzítés állítható, szinte bármilyen irányba elfordítható. 

 CAMBUSH terepszínű kamera álca. 
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https://servinternkft.hu/termek/kamerak/hp2w
https://servinternkft.hu/termek/kiegeszitok/hf2se
https://servinternkft.hu/termek/python-lock
https://servinternkft.hu/termek/univerzalis-kameratarto
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