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Tradycyjne kamery

Wyższa jakość obrazu

Wyraźne obrazy dzięki technologii redukcji szumów
Modele z serii Wisenet7 minimalizują efekt rozmycia obiektów, które znajdują się w ruchu, 
oraz ograniczają występowanie artefaktów powstających przy słabym oświetleniu.  
Wyjątkowa technologia redukcji szumów firmy Hanwha Techwin znacząco ogranicza 
występowanie szumu na nagraniu wideo w porównaniu z rozwiązaniami stosowanymi 
w tradycyjnych kamerach. Znacznie poprawiona widoczność krawędzi i kolorów, 
pozwala dostrzec detale obiektów nawet w słabych warunkach oświetleniowych.

4K2 MP

Wyjątkowa rozdzielczość 4K
Kamery Wisenet7 zapewniają wyraźny i pełen detali obraz w rozdzielczościach aż do 4K, 
który może służyć jako materiał dowodowy.  

Extreme WDR zapewnia najwyższą jakość obrazu
Nowa technologia analizy kadru wprowadzona w kamerach Wisenet7 pozwala na 
dostarczanie obrazu wideo o maksymalnej rozpiętości tonalnej WDR. Nowy procesor 
Wisenet7 analizuje poszczególne klatki, optymalnie zarządzając parametrami ekspozycji 
i generuje obraz o maksymalnym zakresie dynamiki.

Tworzy obraz z optymalnym zakresem dynamiki WDR

Mapowanie tonalne 
/ kontrola kontrastu

Technologia extreme WDR z funkcją redukcji szumów 

W kamerach Wisenet7 zastosowano udoskonaloną technologię  lokalnej poprawy 
kontrastu w celu uzyskania wyraźniejszego i bardziej ostrego obrazu. Wyeliminowano 
ograniczenia, które mogły występować we wcześniejszym mechanizmie łączenia wielu 
obrazów, optymalizując kontrast, aby obiekty były odpowiednio widoczne i łatwiejsze 
w identyfikacji, nawet w miejscach z silnym oświetleniem tylnym.

Tradycyjne kamery
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Realistyczny obraz bez zniekształceń
Kamery Wisenet7 doskonale korygują zniekształcenia wynikające ze stosowania 
obiektywów szerokokątnych, usuwając ograniczenia typowe dla tradycyjnych kamer. 
Obrazy generowane są w taki sposób, jak widzi je ludzkie oko, bez zniekształceń, nawet jeśli 
kamera jest wyposażona w obiektyw szerokokątny o małej ogniskowej, który wprowadza 
takie optyczne zniekształcenia.

Pełna ochrona cybernetyczna End-to-End
Linia produktów Wisenet7 posiada zabezpieczenia cybernetyczne nowej generacji i 
najbardziej rygorystyczne w branży mechanizmy cyberbezpieczeństwa, które spełniają 
normy UL CAP i standardy Secure by Default. Firma Hanwha Techwin opracowała własny 
system wydawania certyfikatów — Root CA — służący do osadzania certyfikatów w 
urządzeniach nie tylko na etapie opracowywania i rozwoju produktów, ale również na 
etapie produkcji. Stosując najlepszą na świecie technologię projektowania i rozwoju 
układów SoC, Hanwha Techwin wprowadza innowacyjne metody i utrzymuje najwyższe 
standardy bezpieczeństwa.

Tradycyjne kamery

Nowy poziom cyberbezpieczeństwa

Cyfrowa stabilizacja obrazu (DIS) z wbudowanym żyroskopem
Technologia stabilizacji obrazu Wisenet zapewnia wyraźny i stabilny obraz niezależnie od 
warunków instalacji kamery.  
Usprawniona technologia DIS wraz z wbudowanym czujnikiem żyroskopowym pozwala na 
ograniczenie efektu rozmazanego obrazu, nawet  w sytuacji, gdy kamera zostanie 
zainstalowana w miejscu, gdzie narażona jest na wibracje i podmuchy wiatru.

Cyfrowa stabilizacja obrazu WYŁ. Cyfrowa stabilizacja obrazu WŁ.

Wyższa jakość obrazu

Bezpieczny 
JTAG

Bezpieczna pamięć masowa / 
bezpieczny system operacyjny

Szyfrowane
Archiwum 
wideo/
kopia 
zapasowa

Ochrona danych Zabezpieczone 
urządzenie

Integralność

Bezpieczeństwo

Prywatny certyfikat urządzeń 
Hanwha Techwin

— Root CA

Certyfikat UL CAP, Secure by Default

Bezpieczny rozruch / bezpieczny firmware / 
bezpieczne aplikacje dla Open Platform
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Wektorowy interfejs OSD

Wykorzystanie grafiki wektorowej do wyświetlania zawartości menu ekranowego (OSD) 
w kamerach Wisenet7 sprawia, że wyświetlane treści oraz menu są wyraźne niezależnie od 
rozdzielczości ekranu. Dostępna jest szeroka paleta kolorów i wiele innych opcji. Oprócz 
tego możliwe jest nakładanie niestandardowych logotypów i obrazów na wideo 
wyświetlane na żywo lub wyeksportowane.

Niższe wymagania dotyczące 
przepustowości sieci i miejsca do 
przechowywania nagrań dzięki 
WiseStreamⅡ
Technologia WiseStream II firmy Hanwha Techwin 
w połączeniu z kompresją H.265 ogranicza 
wymagania związane z przepustowością sieci 
i przestrzenią dyskową niezbędną do archiwizacji 
nagrań nawet o 75% w porównaniu z aktualnie 
dostępną technologią H.264 bez wpływu na jakość 
obrazu. 

Wbudowana analiza obrazu i dźwięku niewymagająca licencji
Pakiet wbudowanych funkcji analizy obrazu i dźwięku w kamerach Wisenet7 jest 
udostępniany bez licencji. Obejmują one detekcję twarzy i tułowia, inteligentną analizę 
ruchu, klasyfikację dźwięku, np. wystrzałów z broni palnej, wybuchów, krzyku i odgłosów 
tłuczonego szkła. Na podstawie zdarzeń wykrytych przy użyciu funkcji analizy można 
automatycznie aktywować alarm lub odtworzyć nagrany komunikat dźwiękowy.

Wygodna instalacja dzięki adapterowi  

Wi-Fi USB
Dodatkowy adapter Wi-Fi USB daje instalatorom 
możliwość bezprzewodowej łączności z kamerami 
Wisenet7 przy użyciu aplikacji mobilnej Wisenet, np. na 
smartfonie, dzięki czemu możliwa jest szybka 
weryfikacja pola widzenia i ustawienia ostrości obrazu, 
co znacznie ograniczają czas konfiguracji każdej 
z kamer.

Wydajność operacyjnaWygoda użytkowników 

WYSOKA kompresja

NISKA kompresja

Dwa gniazda microSD
Dwa gniazda microSD w kamerach Wisenet7 umożliwiają lokalny zapis nawet 512 GB 
wideo, dzięki czemu dane są bezpieczne w razie awarii sieci.

256 GB 256 GB

512 GB

Łatwa instalacja dzięki modułowej konstrukcji
Kamery Wisenet7 mają tę samą innowacyjną modułową konstrukcję co seria Wisenet X 
PLUS, co pozwala na szybką i prostą instalację kamer oraz ułatwia konserwację urządzeń.

Tradycyjne kamery

Raster Graphic Vector Graphic @ Wisenet7

Conventional

Raster Graphic Vector Graphic @ Wisenet7

Conventional

Grafika rastrowa Grafika wektorowa przy  Wisenet


