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Vừa qua, ACTi đã cho ra mắt các sản phẩm đầu tiên của dòng camera  thông minh
(I-Series), hứa hẹn mang đến cho người dùng những trải nghiệm mới mẻ  với chất
lượng hình ảnh tuyệt vời trong ngành công nghiệp giám sát an ninh.

  

  

 Với I-Series, ACTi mang đến cả dòng camera PTZ trong nhà và  ngoài trời, độ phân
giải 1-Megapixel và 2-Megapixel, hỗ trợ hình ảnh chi tiết  có độ phân giải cao, đáp
ứng mọi nhu cầu của người dùng. Với ống kính zoom  quang 30x cùng khả năng tự
động lấy nét nhanh, dòng camera này có thể bao phủ cả  những khu vực rộng lớn
lẫn những địa điểm cần giám sát chi tiết mà vẫn đảm bảo  không giảm độ phân giải
hình ảnh hoặc bỏ lỡ chi tiết quan trọng trong khi điều  chỉnh tiêu cự.

  

Là sản phẩm  đầu tiên của ACTi có độ phân giải megapixel nằm trong I-Series, dòng
camera  speed dome mới cung cấp chất lượng hình ảnh ấn tượng không kém
camera PTZ và khả  năng xoay 360° không giới hạn, phù hợp cho việc giám sát liên
tục  các khu vực rộng lớn như sân bay, sân vận động, đường phố...

  

Tuy nhiên, tính năng Extreme WDR mới chính là ưu điểm ấn tượng nhất của dòng
sản  phẩm này, giúp chúng trở thành giải pháp lý tưởng cho những môi trường có
điều  kiện ánh sáng yếu. Tính năng Extreme WDR giúp cung cấp chi tiết hình ảnh rõ
nét  hơn trong trường hợp các camera phải hoạt động ở những khu vực có ánh sáng
yếu  hoặc có độ tương phản cao. Chẳng hạn, tính năng này sẽ giúp giảm độ dư sáng
từ  đèn pha của xe hơi, đồng thời bổ sung ánh sáng để có được hình ảnh rõ ràng về 
biển số xe và người điều khiển phương tiện.
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