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Câmeras HD Pro
Apresentamos a nova linha de câmeras HD Pro 
da Avigilon - a linha mais poderosa e inovadora 
da indústria de câmeras de alta definição. Essas 
novas câmeras HD Pro – disponíveis em  
resoluções de 8 MP, 12 MP e 16 MP – foram 
completamente reprojetadas na plataforma H4 
de próxima geração da Avigilon para fornecer 
a combinação definitiva de desempenho de 
imagem, potência de processamento e economia 
de largura de banda através da integração 
perfeita com o Avigilon Control Center usando 
a tecnologia HDSM 2.0 proprietária da Avigilon. 
As câmeras HD Pro da Avigilon são equipadas 
com recursos de armazenamento a bordo, 
permitindo o armazenamento de imagens de 
vídeo diretamente no dispositivo usando um 
cartão SD padrão. 

De estádios e aeroportos a projetos de 
infraestrutura crítica de grande escala, as 
novas câmeras HD Pro da Avigilon continuam 
a fornecer ampla cobertura com detalhe de 
imagem incomparável. Saiba como as novas 
câmeras HD Pro da Avigilon ajudam a levar a 
videovigilância em alta definição para o próximo 
nível visitando avigilon.com/Pro

PRINCIPAIS RECURSOS BENEFÍCIOS

Resoluções de 8 MP,  
12 MP e 16 MP

Capture imagens detalhadas de alta 
qualidade sobre áreas amplas, enquanto 
fornece opções de cobertura máxima.

Compressão H.264 A compressão H.264 permite a máxima 
qualidade de imagem enquanto minimiza 
o impacto na largura de banda e no 
desempenho da rede.

Controle de Foco e Íris  
para Lentes SLR

Foco remoto para facilidade de  
instalação e operação.

Plug-and-play Não precisa de energia externa.

Opções de lente flexíveis Compatível com lentes de montagem EF e 
EF-S para a melhor qualidade ótica possível.

Armazenamento a bordo Compatibilidade com cartão SDHC e SDXC 
para armazenamento de imagens de vídeo 
diretamente no dispositivo.

Tecnologia LightCatcherTM Coleta significativamente mais detalhes em 
uma cena de baixa luminosidade para fornecer 
imagens coloridas de maior qualidade com menos 
ruído que outras câmeras de baixa luminosidade.



HD PRO

Descubra os novos recursos da HD Pro

As câmeras HD Pro da Avigilon agora oferecem uma experiência 
geral aprimorada. Com desempenho excepcional em baixa 
luminosidade e taxas de quadro aumentadas para captura de 
vídeo perfeita de objetos em movimento – as novas câmeras HD 
Pro da Avigilon elevaram os padrões mais uma vez para potência, 
desempenho e detalhe de imagem em vigilância em alta definição.

A plataforma H4 e a tecnologia HDSM 2.0

Projetada usando tecnologias de compressão H.264, a plataforma 
H4 de próxima geração da Avigilon permite desempenho geral 
da câmera aprimorado, incluindo potência de processamento 
mais rápida, gerenciamento de largura de banda mais eficaz e 
detalhamento superior de imagens. 

Como? Aproveitando a força do Avigilon Control Center e a 
segunda geração de nossa tecnologia patenteada High Definition 
Stream Management (HDSM 2.0), nossa plataforma H4 gerencia 
de forma inteligente e eficaz seus dados em HD, permitindo que 
você visualize e pesquise por vídeos de alta definição maior 
facilidade que antes, com menos pressão nos recursos da rede.  
A combinação dessas duas tecnologias revolucionárias resulta 
nas mais poderosas câmeras da Avigilon, o que significa que o 
seu sistema pode manter desempenho máximo enquanto ainda 
obtém detalhe de imagem incomparável. 

Ampla cobertura. Detalhamento superior.

Construída com grandes áreas em mente, a série de câmeras 
HD Pro da Avigilon são as câmeras definitivas para fornecer 
consciência situacional completa combinada com detalhes 
cristalinos quando o zoom é aplicado. Monitore um estádio inteiro 
e capture perturbações de fãs para estar em conformidade com 
normas governamentais obrigatórias. Cubra um estacionamento 
inteiro e identifique placas de carros. Ou cubra uma pista inteira 
de um aeroporto enquanto ainda é capaz de distinguir números 
de aviões. Independente de suas necessidades de cobertura, as 
câmeras HD Pro da Avigilon fornecem a potência e os detalhes 
que você precisa para manter seu ambiente seguro e protegido.

HDSM 2.0

HDSM 2.0
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Para mais informações sobre a nova HD Pro, entre em contato 
com seu representante Avigilon ou visite avigilon.com/Pro


