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Geleneksel

Gelişmiş Görüntü Kalitesi

Gelişmiş gürültü azaltma teknolojisi ile daha keskin görüntüler
Wisenet7 ürün serisi, düşük ışıklı ortamlarda hareket bulanıklığını ve yapay nesneleri en aza 
indirir. Hanwha Techwin’in olağanüstü gürültü azaltma teknolojisi, geleneksel kameralara 
nazaran video gürültüsünü önemli ölçüde azaltır. Kenarların ve renklerin maksimum hale 
getirilmiş ifadesi düşük ışıklı ortamlarda bile nesne ayrıntılarının tanımlanmasını sağlar.

4K2MP

Sıra dışı 4K Çözünürlük
Wisenet7 kamera cihazları, adli araştırma uygulamaları için uygun olan 4K'ya kadar 
çözünürlüklerde net ve canlı görüntüler sağlar.  

Olağanüstü WDR, en optimize edilmiş görüntüyü üretir
Wisenet7’nin yeni uygulanan Sahne Analizi teknolojisi, kameranın optimize edilmiş WDR 
görüntüleri üretmesine yardımcı olur. Wisenet7 çerçeveleri entegre ederken analiz eder, 
ardından dinamik aralığı yönetir ve genel tonu düzeltir.

Optimize edilmiş WDR görüntüsü oluşturur

Ton haritalama / 
Kontrast Kontrolü

Olağanüstü WDR gelişmiş gürültü azaltma teknolojisi

Wisenet7 ürün serisi, iyileştirilmiş yerel kontrast geliştirme teknolojisi ile daha net ve daha 
keskin bir görüntü sağlar. Mevcut çok çerçeveli entegrasyon yönteminden 
kaynaklanabilecek sınırlamaların üstesinden gelerek kontrastı optimize eder ve böylece 
nesnelerin güçlü arka ışıklı ortamlarda bile açıkça tanımlanabilmesini sağlar.

Geleneksel
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Görüntüde bozulma olmadan oluşturulan gerçekçi görüntüler
Wisenet7 ürün serisi, geleneksel kameralardaki sınırlamaların üstesinden gelmek için geniş 
açılı lens bozulmasını mükemmel bir şekilde düzeltmiştir. Geniş açılı bir lensle donatılmış 
olmasına rağmen, lens bozulması olmadan insan gözü ile görüldüğü gibi gelişmiş 
görüntüler üretir.

Uçtan Uca Siber Güvenlik
Wisenet7 ürün serisi, katı UL CAP ve Secure by Default standartlarını karşılayan endüstrinin 
en yüksek Siber Güvenlik politikası düzeyiyle üst düzey Siber Güvenlik sunar. Hanwha 
Techwin, sertifikaları ürüne sadece geliştirme aşamasında değil aynı zamanda üretim 
aşamasında da yerleştirmek için kendi cihaz sertifikası düzenleme sistemi olan Root CA'yı 
kurmuştur. Dünyanın en iyi kurum içi çip geliştirme ve tasarım teknolojisine sahip olan 
Hanwha Techwin, farklı ve yenilikçi bir politika sürdürmektedir.

Geleneksel

Üst düzey Siber Güvenlik

Entegre gyro sensörlü DIS
Wisenet görüntü sabitleme teknolojisindeki gelişmeler, rüzgar veya titreşimin neden 
olduğu hareket bulanıklığının azaltılmasını sağlar. Bir jiroskopik sensör ve DIS teknolojisi, 
seçkin Wisenet7 kameralar için özel olarak tasarlanmış ve üretilmiş olup keskin ve sabit 
görüntüler alınmasını sağlar.

DIS KAPALI DIS AÇIK

Gelişmiş Görüntü Kalitesi

Güvenli JTAG

Güvenli Depolama / 
Güvenli İşletim Sistemi

Video Depolama / 
Yedekleme 
Şifreleme

Veri Koruması Güvenli Donanım

Bütünlük

Güvenlik

Hanwha Techwin'in özel
cihaz sertifikası Root CA

UL CAP, Secure by Default Sertifikalı

Güvenli Önyükleme / Güvenli Ürün Yazılımı / 
Güvenli Açık Platform Uygulaması
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Vektör tabanlı OSD

Wisenet7'nin ekran görüntüsünde vektör grafikleri kullanması, görüntü çözünürlüğü ne 
olursa olsun net metin bindirmesi sağlar ve sınırsız ekran renkleri ve diğer seçenekler 
arasından seçim yapma olanağı sunar. Ayrıca canlı veya dışa aktarılan videoda özel logoların 
ve görüntülerin kullanılmasına da olanak sağlar.

WiseStreamⅡ ile daha düşük bant genişliği 
ve depolama gereksinimi

Hanwha Techwin'in WiseStream II teknolojisi, 
H.265 sıkıştırma ile birleştirildiğinde, görüntü 
kalitesinden ödün vermeden mevcut H.264 
teknolojisine kıyasla bant genişliğini ve depolama 
ihtiyaçlarını %75'e kadar azaltır. 

Lisanssız Yerleşik Video ve Ses Analizi
Wisenet7'nin yerleşik video ve ses analizi paketi tamamen lisanssız olup yüz ve gövde 
tespiti, akıllı hareket analizi ve silah sesi, patlama, çığlık ve cam kırılması için ses 
sınıflandırmasına sahiptir. Analiz olayları, alarmları tetiklemenin yanı sıra yanıt olarak ses 
oynatma için de kullanılabilir.

Kolay USB Wi-Fi Kurulumu
Teknisyenler, bir USB Wi-Fi adaptörü kullanarak mobil 
cihazlarındaki Wisenet Kurulum uygulaması aracılığıyla 
Wisenet7 kamera cihazlarına hızlı bir şekilde 
bağlanabilir, kamera odağını ve görüş alanını kontrol 
edebilir ve değiştirebilir; bu da her bir cihaz için 
gereken kurulum süresini büyük ölçüde azaltır.

Çalışma verimliliğiKullanıcı rahatlığı 

YÜksek sıkıştırma

Düşük sıkıştırma

Çift microSD yuvası
Wisenet7 kamera cihazlarında bulunan çift microSD yuvası, 512 GB'a kadar video görüntü 
kaydının dahili olarak kaydedilmesini sağlayarak bir ağ hatası durumunda verileri güvende 
tutar.

256 GB 256 GB

512 GB

Kurulumu kolay modüler tasarım
Wisenet7 kameralarda bulunan X serisi PLUS ile aynı yenilikçi modüler kamera tasarımı, 
kolay ve sorunsuz kamera kurulumu ve bakımı sağlar.

Geleneksel

Raster Graphic Vector Graphic @ Wisenet7

Conventional

Raster Graphic Vector Graphic @ Wisenet7

Conventional


