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Vanlig

Förbättrad bildkvalitet

Skarpa bilder med förbättrad brusreduceringsteknik
Wisenet7-linjen minimerar rörelseoskärpa och artefakter under förhållanden med svagt 
ljus. Hanwha Techwins utomordentliga brusreduceringsteknik minskade videobruset 
avsevärt jämfört med konventionella kameror. Maximalt framhävda kanter och färger  
gör det möjligt att identifiera objektdetaljer även under förhållanden med svagt ljus..

4K2 MP

Exceptionell 4K-upplösning
Wisenet7-kameraenheter med upplösningar upp till 4K ger tydliga och skarpa bilder som 
passar ’vid kriminalteknisk sökning.  

extrem WDR skapar mycket optimerade bilder
Wisenet7s nyframtagna Scenario Analyser-teknik hjälper kameran att skapa  
optimerade WDR-bilder. När Wisenet7 integrerar rutor så analyserar Wisenet7 rutorna  
och hanterar sedan dynamikomfånget och förbättrar sedan den övergripande färgtonen.

Skapar optimerad WDR-bild

Tonanpassning/
Kontrastkontroll

extrem WDR:s förbättrade brusreduceringsteknik

Wisenet7-linjen använder teknik för förbättrad lokal kontrast för att ge  
en tydligare och skarpare bild. Övervinna begränsningar som kan uppstå från den 
befintliga metoden för multi-frame integration. Kontrasten optimeras så att objekt tydligt  
kan identifieras även i miljöer med stark bakgrundsbelysning.

Vanlig
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Realistisk bild utan bildförvrängning
Wisenet7-linjen korrigerar perfekt förvrängningen vid vidvinkelobjektiv för att övervinna 
begränsningarna i konventionella kameror. Det skapar avancerade bilder som ses av det 
mänskliga ögat, utan linsförvrängning, trots att den är utrustad med ett vidvinkelobjektiv.

Obruten IT-säkerhet
Wisenet7-linjen erbjuder nästa nivå av IT-säkerhet med branschens högsta nivåer av 
IT-säkerhetspolitik som uppfyller de stränga UL CAP standarderna och Secure by Default. 
Hanwha Techwin etablerade sitt eget utgivningssystem för enhetscertifikat, Root CA, för 
att bädda in certifikat i produkten och inte bara i utvecklingen utan också under 
tillverkningsprocessen. Genom att besitta världens bästa interna chiputvecklings- och 
designteknik gör att Hanwha Techwin kan driva en differentierad och innovativ policy.

Vanlig

Nästa nivå av IT-säkerhet

DIS med inbyggd gyrosensor
Framsteg i Wisenet bildstabiliseringsteknologi möjliggör reducering av rörelseoskärpa 
som skapas av vind eller vibrationer. En gyrosensor plus DIS-teknik är speciellt utformad 
och konstruerad för utvalda Wisenet7-kameror som resulterar i skarpa, stabila bilder.

DIS AV DIS PÅ

Förbättrad bildkvalitet

JTAG-säkerhet

Lagringsäkerhet/
OS-säkerhet

Videolagring / 
Säkerhetskopiering 
Kryptering

Dataskydd Säker maskinvara

Integritet

Säkerhet

Hanwha Techwins privata
root CA enhetscertificat

UL CAP, certifierad för Secure by Default

Säker start/Säker inbyggd programvara / 
Säker öppen plattformapp
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Vektorbaserad OSD

Wisenet7 använder sig av vektorgrafik för skärmdisplayen. Det ger skarpa textpålägg, 
oavsett bildupplösning och ger möjlighet att välja mellan ett obegränsat utbud  
av visningsfärger och andra alternativ. Det gör att anpassade logotyper och bilder  
kan användas som ett tillägg på livevideo eller exporterad video.

Lägre krav för bandbredd och 
lagringsbehov med WiseStreamⅡ
Hanwha Techwins WiseStreamII teknik, 
i kombination med H.265-komprimering, minskar 
behovet av bandbredd och lagring med upp till 75 % 
jämfört med den nuvarande H.264-tekniken, utan 
att göra avkall på bildkvaliteten. 

Inbyggd video- och ljudanalys utan licenskrav
Wisenet7s inbyggda serie med video- och ljudanalys är helt utan licenskrav och innefattar 
ansikts- och överkroppsdetektering, intelligent rörelsesanalys och ljudklassificering för 
pistolskott, explosioner, skrik och glas som krossas. Händelser i analysen kan användas för 
att utlösa larm såväl som ljuduppspelning för att agera.

Bekväm Wi-Fi-installation med USB
Med hjälp av en USB Wi-Fi-adapter kan tekniker snabbt 
ansluta till Wisenet7s kameraenheter via Wisenets 
installtionsapp på sin mobila enhet. På så sätt kan de 
kontrollera och ändra kamerafokus och synfält vilket 
påtagligt minskar installationstiden som krävs för varje 
enhet.

DriftseffektivitetAnvändarvänlig 

Högkompression

Lågkompression

Dubbla kortplatser för micro-SD
De dubbla kortplatserna för microSD på Wisenet7s kameraenheter gör att upp till 512 GB 
inspelad video kan sparas på enheten, vilket gör att datan sparas tryggt i händelse av 
nätverksfel.

256 GB 256 GB

512 GB

Enkel att installera med modulär design
Wisenet7-kameror använder samma innovativa modulära kamerakonstruktion som 
X-serien PLUS för enkel och problemfri installation och underhåll av kameran.

Vanlig

Raster Graphic Vector Graphic @ Wisenet7

Conventional

Raster Graphic Vector Graphic @ Wisenet7

Conventional


