
DANE TECHNICZNE

Wymiary i 
waga 

Kamera 

Bateria 

Wyświetlacz 

Nagrywanie 

Dźwięk 

Łączność 

Wyposażenie 

pomocnicze 

Wytrzyma/ość 

Akcesoria 

Wymiary (wys. x szer. x gł.) 

Waga 

Obiektyw 

Zakres ostrości 

Czas pracy na baterii (ciągłe nagrywanie) 

Pojemność baterii 

Czas ładowania 

Rozmiar 

Pamięć wewnętrzna 

Formaty i rozdzielczości wideo 

Standard kodowania wideo 

Format dźwięku 

BT 

Złącza 

Promiennik podczerwieni 

Zasięg funkcji nagrywania nocą 

Biała dioda LED 

Stopień ochrony 

Odporność na upadek z wysokości 

Temperatura użytkowania 

Temperatura przechowywania 

Certyfikaty 

Standardowe 

.. . - . 

86,5 mm x 55 mm x 26 mm 

145 g (razem z akumulatorem} 

Stała ostrość, szklane soczewki, funkcja nagrywania nocą, kąt widzenia po przekątnej 139°, w poziomie 116°, w pionie 60° 

�m - nieskończoność 

';;:.7 godzin 

2500 mAh 

:s:;4 godziny 

2,0 cala 

Wyświetlacz TFT-LCD, 262 tys. kolorów 

16 GB/32 GB/64 GB/128 GB 

mp4 (1080p@30FPS, 720p@30/60FPS, 480p@30FPS) 

H.264 

AAC (Advanced Audio Coding, poi. Zaawansowane kodowanie dźwięku) 

JPG (16 megapikseli, 5 megapikseli, 3 megapiksele) 

Czas nagrywania przed rozpoczęciem rejestracji: 1 Os / 20 s; czas nagrywania po zakończeniu rejestracji: 1 Os / 20 s / 30 s 

lWat 

Dwa mikrofony 

1802.11 big/n, obsługa trybów AP i STA 

BT4.0, obsługa audio i BLE 

Port micro USB, 4-pinowy port stykowy 

OSRAM *8 

:-s:10 m 

1 Wat* 1 

MIL-STD-81 0G, IP67 

2 m  

Wyładowanie kontaktowe: 6 kV; wyładowanie w powietrzu: 12 kV 

od -30 °C do +60 °C 

od -40 °C do +85 °C 

MIL-STD-81 0G, CE, FCC, IC 

Przewód USB, ładowarka, klips, bateria 

Ładowarka wielostanowiskowa, słuchawka douszna, ładowarka stacjonarna, pasek 

W związku z prowadzonymi cały czas pracami nad produktem wszystkie parametry mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. 

ZASTOSOWANIA 

Hytercf" 
Respond& Achieve 

Hytera Communications 
Kod towaru: 002583.SZ 

Corporation 

Adres: Hytera Communications (UK) Co. Ltd. 

Limited 

Hytera House, 939 Yeovil Road, Slough, Berkshire. SL 1 4NH, UK. 
Tel.: +44 (O) 1753 826 120 Faks: +44 (O) 1753 826 121 www.hytera.
co.uk info@hytera.co.uk 

� CE@ 
Firma Hytera zastrzega sobie prawo do zmiany konstrukcji i specyfikacji produktu. 

Hytera nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku. Drobne różnice 

między rzeczywistym produktem a produktem przedstawionym w materia/ach 

drukowanych mogą wynikać z przyczyn związanych z drukiem. 

H Y r, Hytera są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Hytera Communications 

Corp., Ltd. 

02017 Hytera Communications Corp., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. 

KAMERA NASOBNA 

VMSSOD 

ROZWIĄZANIE„ALL IN ONE" 
2,0-CALOWY KOLOROWY WYŚWIETLACZ 
KOMPAKTOWA, PŁASKA I LEKKA 
NIEZAWODNA I WYTRZYMAŁA KONSTRUKCJA 
AUTOMATYCZNE ZAPISYWANIE WIDEO PO NAGŁYM 
UDERZENIU 
AWARYJNE ZASILANIE AKUMULATOROWE 
FUNKCJA NAGRYWANIA NOCĄ 
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INFORMACJE OGÓLNE

Urządzenie (BWC) VM550D firmy Hytera stanowi połączenie kamery nasobnej z mikrofonogłośnikiem zapewniające dokładne utrwalanie 
materiału dowodowego. Pozwala to ustalić faktyczny przebieg wydarzeń oraz dodatkowo daje wyraźnie lepsze zorientowanie w sytuacji, 
ułatwia gromadzenie informacji oraz materiału dowodowego w terenie.

ROZWIĄZANIE DO ZBIERANIA I PRZECHOWYWANIA DANYCH

ERGONOMICZNA
KONSTRUKCJA
ZAPEWNIAJĄCA
WYGODNĄ
OBSŁUGĘ
• Przycisk PTT (w 

przypadku połączenia 
z radiotelefonem)

Przycisk _r
nagrywania wideo

• Spust 
migawki

• Przycisk 
alarmowy/nagrywania 
dźwięku

KAMERA HD
• 2,0-calowy kolorowy 

wyświetlacz
• Rozdzielczość obrazu: 

16 megapikseli
• Rozdzielczość wideo: 

1080p

DŁUGI CZAS PRACY NA 
AKUMULATORZE
• >7 godzin ciągłego 

nagrywania
• 8 dni pracy na akumulatorze w 

trybie czuwania

MICRO USB
• do ładowania, przesyłania danych oraz 

jako wyjście audio, 3 funkcje w 1 porcie

DEM
użytkownika

Ładowarka wielostanowiskowa

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

KOMPAKTOWA, PŁASKA I LEKKA
Model VM550D waży zaledwie 145 g, z łatwością 

mieści się w dłoni, można go przypiąć do elementów 

ubioru lub umieścić w kieszeni. Dzięki temu jest 

idealnym urządzeniem do gromadzenia materiałów 

dowodowych w pracy.

KONSTRUKCJA PRZEŁĄCZNIKA
• Łatwa wymiana akumulatora w 

każdym miejscu i o każdej porze

AWARYJNE ZASILANIE AKUMU
LATOROWE
Po wyjęciu akumulatora VM550D może działać 

przez dodatkowe 5 minut na awaryjnym zasilaniu 

akumulatorowym, co zapewnia płynną pracę 

urządzenia.

NIEZAWODNA I WYTRZYMAŁA 
KONSTRUKCJA
Kamera VM550D spełnia wymogi normy MI 

L-STD-810 G, zapewnia stopień ochrony IP67 oraz 

wytrzymuje upadek z wysokości 2 m, dzięki czemu 

sprawdzi się nawet w trudnych warunkach.

AUTOMATYCZNE ZAPISYWANIE WIDEO 
PO NAGŁYM UDERZENIU (0)

Przy nagłym uderzeniu VM550D zapisuje nagrywa

ny film, który zostaje automatycznie oznaczony jako 

ważny dowód.

KONSTRUKCJA „ALL IN ONE”
Model VM550D to jednomodułowa konstrukcja 

kamery nasobnej oraz mikrofonogłośnika. Dzięki 

temu funkcjonariusz nie musi korzystać z kilku 

urządzeń jednocześnie. Urządzenie wyposażono w 

kamerę HD zapewniającą NATYCHMIASTOWE I 

WIERNE REJESTROWANIE MATERIAŁU WIDEO ORAZ 

ZDJĘCIOWEGO.

FUNKCJA NAGRYWANIA NOCĄ
W warunkach słabego oświetlenia automatycznie 

aktywowana jest funkcja nagrywania nocą o polu 

widzenia do 10 metrów, co umożliwia całodobowy 

nadzór.

ZINTEGROWANA STACJA URZĄDZENIA 
(IDS)

• Obsługa automatycznego zbierania partii danych z kamer 
BWC

• Wyszukiwanie i odtwarzanie lokalnych danych
• Automatyczne pobieranie i przesyłanie danych z/do 

chmury (serwera DEM)
• System przyznawania praw dostępu na podstawie 

zajmowanego stanowiska gwarantuje bezpieczeństwo

PLATFORMA (DEM) DO ZARZĄDZANIA 
CYFROWYMI MATERIAŁAMI DOWODOWYMI

• Możliwość przetwarzania dużych ilości danych
• Mechanizm wykonywania kopii zapasowych oraz 

równoważenia obciążenia gwarantuje niezawodność
• Serwer w chmurze do scentralizowanego 

przechowywania i kontroli
• Automatyczne przesyłanie danych
• System przyznawania praw dostępu na podstawie 

zajmowanego stanowiska oraz autoryzacja użytkowników 
gwarantują bezpieczeństwo

Mikrofonogło śnik

Wifi/BT

Terminal multimode

Radiotelefon DMR lub TETRA Centrum dyspozytorskie

• Dzięki wykorzystaniu zdalnego wideomikrofonu przez BT funkcjonariusz nie musi korzystać z kilku urządzeń jednocześnie.
• Synchroniczne wyświetlanie informacji do wygodniejszej obsługi radiotelefonu
• Przesłanie wideo w czasie rzeczywistym za pośrednictwem zaawansowanego radiotelefonu wielotrybowego umożliwia 

wizualne zrozumienie dyspozycji.


