מצלמת גוף FALCON S1
כשכל שניה חשובה,
זיהוי פנים מזהה את החשוד
מהר יותר!
בעליית המקרים של מצבים נגד אנשי ביטחון והצורך
לזהות אנשים במקומות הומי אדם בזמן קצר,
מצלמת גוף  FALCON S1בשימוש עם AnyVision
 Edgeמציעה פתרון ביטחון מושלם.
הוידאו ,התמונות והשמע מועברים באמצעות תוכנת ניהול
באופן אוטומטי ומקבלים חתימה דיגיטלית הכוללת תאריך
מיקום ושעה של האירוע .התוכנה עומדת בדרישות אבטחת
פרטיות בהתאם לחוק.

מצב
חשאי

צג מצב סוללה /זיכרון

צילום
לילה
זיהוי פנים

*בשימוש עם AnyVision

זמן סוללה
עד  11שעות
רזולוציית וידאו
עד 1440P
WiFi
קידוד H.265

תיכנון
קשיח
GPS

אביזרי התקנה לסוגי מדים שונים | מצב צילום לאחור במשך  30שניות
כל הזכויות שמורות ,בל טרוניקס בע"מ ,לכיש  ,128שוהםwww.bell-tronics.com/falcon ,6081343 ,

מצלמת גוף FALCON S1
כללי

תקשורת
חיבור קווי
חיבור אלחוטי WiFi

USB
AP, Station, P2P

מיקום

מידות
משקל
סוללה
זמן סוללה
זמן טעינה
מסך TFT

77mm x 56mm x 23mm
125g
 Li-Ion 2800mAhפנימית
שעות 11
שעות 3
, GPS, Wi-Fiסוללה ,אחסון

מיקום

GPS

מצלמה

תנאי סביבה
טמפ' עבודה
טמפ' אחסון
עמידות בגשם ואבק

-20° C - + 60° C
-30° C - +80° C
כן

עדשה
זווית צפיה
תאורה
ראיית לילה

, F1.8קבועה
140°
0.1 lux

אינפרה אדום

אבטחת מידע
הקלטה

מיקום ,מס' סידורי ,שעה ,תאריך ,חתימה דיגיטלית

אביזרים נלווים*
מתאם קרוקודיל360-

מתאם מגנטי
מטען USB
כבל USB
עמדת טעינה אישית

32 / 64 / 128 GB
שניות 30
30 FPS
MP4
H.265, H.264
MP4

אביזרים נלווים לבחירה מקטלוג*

אחסון פנימי
הקלטה לאחור
קצב הוידאו
סוג הוידאו
קידוד הוידאו
סוג השמע

תפעול וחיווי
כפתור הפעלה ראשי
כפתור הפעלת וידאו
כפתור שליטה פונקציות:
אלחוט ,ראיית לילה ,שמע

כפתורי לחיצה

זמן הקלטה ,מצב סוללה,
גודל אחסון ,מצב אלחוט,
ראיית לילה

צג  / TFTנוריות

לפרטים נוספיםwww.bell-tronics.com/falcon :
חברת בל טרוניקס בע"מ רשאית לשנות את המידע ללא הודעה מוקדמת

מצלמת גוף  | FALCON S1דף מידע

כל הזכויות שמורות ,בל טרוניקס בע"מ ,לכיש  ,128שוהםwww.bell-tronics.com/falcon ,6081343 ,

