
CONFORMIDADE COM ONVIF®

Conformidade com Per�s S,G e Q 
da ONVIF 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS

TECNOLOGIA SUREVISION 
Tecnologia SureVision para um 
rendimento avançado com pouca luz 
e True Wide Dynamic Range  Até 
130dB e tecnologia Anti-Bloom - luz 
baixa avançada de até 0,03 lux.

UMA SOLUÇÃO ALTAMENTE DURÁVEL E CONFIÁVEL
A série Esprit® oferece capacidades de posicionamento de alta 
velocidade, alta de�nição e resposta, excelente proteção contra 
intempéries e facilidade de instalação.

ESPRIT® ENHANCED
CÂMARAS PTZ

GARANTIA
Garantia de 3 anos com 
suporte e serviço

ROTAÇÃO PANORÂMICA 
DE 360 GRAUS
Rotação Panorâmica Contínua de 
360° a 140° de Velocidade Variável.

Até 1080p Full HD e até 
60 imagens por segundo

FULL HD

MODO PARA DESEMBAÇAR
Três Níveis de Eliminação de Neblina 
na Imagem para uma Melhor 
Qualidade de Imagem Em Más 
Condições Climáticas.

Máxima economia de largura de banda 
e menores custos de armazenamento. 
Vídeo IP Dual Stream H.264.

TECNOLOGIA SMART 
COMPRESSION 

ANALÍTICO PELCO 
ENHANCED INTEGRADO
Analíticos Pelco Enhanced com 
AutoTracker, Detector Adaptativo 
de Movimento e Objeto Abandonado.



A série Esprit Enhanced Standard 1 incorporou inúmeras características que 
melhoram ainda mais o valor total do sistema. Com as novas câmeras SureVision 
3.0, os centros podem ampliar sua segurança ainda mais. Desde sua criação, o 
Esprit Enhanced conta com um conjunto integrado de analíticos de vídeo, 32 zonas 
de privacidade com supressão de janelas e estabilizadores eletrônicos de imagem. 

A série Esprit® Enhanced Standard 1 oferece capacidades de 
posicionamento de alta velocidade, uma excelente proteção contra a 
intempérie e facilidade de instalação.

ESPRIT® ENHANCED 
PRESSURIZADO COM LIMPADOR

A Esprit® Enhanced Pressurizada com limpador se encontra disponível com 
opções para iluminação infravermelha e iluminação de luz branca. A opção de 
iluminação IR de zoom variável se ajusta dinamicamente ao campo visual da 
câmera e se adapta em intensidade para manter uma iluminação constante 
em toda a faixa do zoom até os 200 metros. A opção de iluminação de Dual 
Mode tem tanto iluminação IR quanto iluminação de luz branca que pode 
mudar de uma para outra com um clique.
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ESPRIT® ENHANCED STANDARD 
COM E SEM LIMPADOR

A Esprit® Enhanced Pressurizada com Limpador é uma câmera 
SureVision 3.0 com um módulo de zoom óptico de 30x que oferece 
uma qualidade de imagem líder no mercado inclusive nos ambientes 
exteriores mais difíceis. Combinada com a modi�cação do iluminador 
da Pelco, a câmera garante uma qualidade de imagem de primeira 
linha, inclusive nas noites mais escuras.

Cartucho Óptico Integrado 
Pressurizado (IOC) com 
giro/inclinação e capa

Opção de Iluminador IR de 
Zoom variável com um alcance 
de 200 metros 

Opção de Iluminação Dual 
Mode com IR e bancos de Luz 
LED Blanca

Contraste e saturação da 
imagem melhorados

Estabilizador Eletrônico de 
Imagem (EIS) otimizada
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