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Vừa qua, ACTi đã giới thiệu mẫu camera thân tròn mới nhất của  hãng B41, phù hợp
với những môi trường như: nhà kho, bến cảng, bãi đậu xe,.. Với  độ phân giải
5-Megapixel, hình ảnh thu được rõ ràng mà không làm mất chi tiết  khi phóng to/thu
nhỏ, đảm bảo chất lượng ở mức tốt nhất có thể.

  

  

Với ưu điểm ống kính zoom quang 12x và tự động lấy nét, cho  phép người sử dụng
linh hoạt khi quan sát với góc nhìn rộng. Công nghệ lấy nét  của ACTi cho phép các
ống kính phóng to/thu nhỏ hình ảnh, khả năng lấy nét  nhanh hơn với độ chính xác
cao hơn.

  

Chất lượng hình ảnh thu được trong điều kiện thiếu ánh sáng  có thể được tăng
cường nhờ công nghệ mới nhất của ACTi – Adaptive IR. Trước  đây, người sử dụng
thường xuyên gặp phải vấn đề về ánh sáng từ đèn hồng ngoại –  IR LED quá yếu
hoặc quá mạnh. Khi đèn hồng ngoại quá yếu thì camera không thể  xác định được
đối tượng cần quan sát vào ban đêm. Ngược lại khi đèn hồng ngoại  quá mạnh thì sẽ
không thu được hình ảnh của đối tượng vì hiện tượng phơi sáng.  Ví dụ, một camera
đèn hồng ngoại truyền thống có thể quan sát được hình ảnh của  đối tượng trong
khoảng 10 mét. Nhưng khi đối tượng di chuyển lại quá gần  camera, khi đó thay vì
nhìn rõ được mặt đối tượng thì hình ảnh lại quá sáng,  không thể xác định được.
Tính năng Adaptive IR sẽ giải quyết tốt vấn đề này bằng  cách tùy chỉnh ánh sáng
hồng ngoại phù hợp với đối tượng cần quan sát.

  

Và khi B41 phóng to hình ảnh, đèn hồng ngoại của camera sẽ tự  động điều chỉnh
để tập trung vào khu vực cần quan sát. Bằng cách này, các chùm  tia hồng ngoại sẽ
tập trung vào một khu vực để thu hẹp góc tới của chùm ánh  sáng và mở rộng
phạm vi xung quanh khu vực phóng to. Khi thu nhỏ, công nghệ  Adaptive IR sẽ điều
chỉnh ánh sáng trở lại, đảm bảo đủ ánh sáng quan sát xa hoặc  gần.

  

Bên cạnh B41, ACTi còn tung ra các sản phẩm camera thân tròn  khác như B44,
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B45, B47 với độ phân giải lần lượt là 1,3 MP, 2 MP và 3 MP.

  

Theo ACTi

 2 / 2


