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Vážení obchodní partneri,  

HikVision prináša novú kolekciu Trubo HD 4.0 poháňanú kompresnou 

technológiou H.265+, ktorá prináša ultra vysoké rozlíšenie 4K/8MP/ 

prostredníctvom koaxiálneho kábla. Novinky sú už na našom sklade 

môžete ich testovať a objednávať.  

 

 

 

Kompresia H.265+  

Kolekcia Turbo HD 4.0 ponúka revolučnú 

technológiu kompresie videa H. 265+ od 

spoločnosti Hikvision. H.265+ výrazne zlepšuje 

efektívnosť kódovania. Znižuje  požiadavky na tok 

dát až o 75 % v porovnaní s H. 264 a vďaka tejto 

technológií šetrí až 50% pamäte pre rovnaké 

množstvo nahrávok.  

Dátové toky sú nízke, ale kvalita prenosu zostáva vysoká. Technológia kompresie H. 265+ je významným krokom 

vpred v poli kompresie videa, čo pre používateľov znamená významnú úsporu nákladov na veľkosť úložiska.  

4K Ultra HD 

Kamery Hikvision Turbo HD 4.0 poskytujú ultra HD rozlíšenie až do 4K, čo má za následok vynikajúcu kvalitu, 

ostrosť a čistotu obrazu. Najnovšie 4K kamery ponúkajú ohromujúce rozlíšenie 8 MP, čím efektívne redukujú výskyt 

slepých miest. Kompletný 4K Ultra-HD systém ponúka 4K kamery, záznam na 4K DVR a zobrazenie na 4 K HDMI 

TV/monitoroch.  

Ultra vysoká citlivosť 

Kamery s ultra vysokou citlivosťou výrazne zlepšujú efektivitu nočného monitorovania. S touto unikátnou 

technológiou od Hikvision poskytujú kamery ostrý, farebný obraz aj s tak malým osvetlením ako je 0,003 lux.  

Zabudované PoC 

Technológia PoC umožňuje napájať kamery po koaxiálnom kábli. PoC technológia pozostáva z kombinácie PoC 

kamery a PoC DVR Turbo kamery, ktoré podporujú túto funkciu majú na konci označenia písmeno E a rekordéry 

majú písmeno P. (Napr. DS2CE16D8TITE, DS7208HQHIK2P)  

Inteligentná analýza 

DVR Turbo HD disponujú detekciou tváre, rozostrenia 

objektívu  a zmenou scény a môžu detekovať aj prekročenie 

línie či  narušenie vyznačenej oblasti.  

Obchodná kancelária 

EXPRESS ALARM Bratislava 

Ambroseho 19/907 
851 02 Bratislava 5, Petržalka 

Tel        +421/262 250 278 
E-mail  ba@express-alarm.sk 
Web     www.express-alarm.sk 

 

Centrála 

EXPRESS ALARM Slovakia s.r.o. 

Dolné Rakovce 1940/22 
039 01 Turčianske Teplice 

Tel       +421/434 924 214, 434 924 073 
E-mail  obchod@express-alarm.sk 
Web     www.express-alarm.sk 

 

NOVÁ KOLEKCIA TURBO HD 4.0 

EVOLUČNÁ KOMPRESIA H.265+ TECHNOLÓGIA ULTRA LOW LIGHT 

H.265+ a ďalšie inovácie ... 
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