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In spatele camerei si in spatele comparatiei
Platforma video #1 | HD Nelimitat  | Constant Upgrades 

Axon Body 2 duce simplitatea la nivelul urmator. Design-ul cu o singura unitate este dotat cu 
capabilitati precum Video Nelimitat HD, Audio avansat, Conectivitate video Wi-Fi si imbunatatiri de 
securitate de nivel inalt. Face parte din reteaua in crestere care va permite sa actionati cu incredere 
prin conectarea dispozitivelor, a aplicatiilor si a persoanelor.

HD NELIMITAT . FARA 
DISTRAGERE.
O retea puternica in 
spatele unei camere usor 
de utilizat.
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AXON BODY 2
CARACTERISTICI SI 
BENEFICII

RETINA HD VIDEO: Cel mai bun videoclip cu 
lumina slaba din industrie inregistreaza acum 
in HD.

DURATA BATERIEI: 12+ ore

PRE-EVENT BUFFER: Puteti configura timpul 
buffer-ului pentru a prinde pana la 2 minute 
inaintea unui eveniment.

ACTIVAREA WIRELESS: Semnalul Axon 
raporteaza evenimente, cum ar fi atunci 
cand deschideti usa masinii sau activati 
bara de lumina astfel incat camera dvs. sa 
le detecteze si sa inceapa inregistrarea.

MUTE OPTIONAL:  Abilitatea de a dezactiva 
sunetul pe teren pentru a sustine 
consimtamantul cu doua parti.

IN-FIELD TAGGING: Puteti adauga un semn la 
punctele importante din videoclip.

DURABILITATE FARA EGAL: Construit pentru a 
rezista conditiilor meteorologice extreme si 
conditiilor brutale.

SECURITATE AVANSATA: Dovezile sunt criptate 
in repaus pe camera pentru a proteja datele 
in orice moment.

MASURILE RAPIDLOCK: Monturile versatile 
mentin camera stabila in situatii dificile.

MOBILE APP: Stream, etichetati si redati 
clipurile video chiar pe telefonul dvs. cu 
Axon View.

COMPATIBILITATEA MULTI-CAM : Puteti revizui 
pana la patru videoclipuri, inclusiv Axon 
Body 2, Axon Flex 2 si filmul Axon Fleet pe un 
ecran prin Evidence.com

AXON BODY 2 
SPECIFICATII
REZOLUTIA VIDEO:  Configurabil pana la 1080p

REZISTENTA LA VREME:  IP67 (IEC 60529)

REZISTENTA LA COROZIUNE:  MIL-STD-810G METHOD 509.5 (SALT FOG)

UNGHI DE VIZIONARE:  143 grade

TEMPERATURA DE FUNCTIONARE:  -4 °F to 122 °F / -20 °C to 50 °C

TEST DE CADERE:  1.80 metri

UMIDITATE:  95% fara condensare

GARANTIE:  1 an de la data primirii cu optiuni de garatie complete de 5 ani

CAPACITATE DE INREGISTRARE:  Pana la  70 ore , in functie de rezolutie

Android este o marcă inregistrată a Google, Inc., IOS este o marcă inregistrată a Cisco Technology, Inc. și Apple, 
sigla Apple, iPhone, iPad și iPod touch sunt mărci comerciale ale Apple, Inc. Robotul Android este reprodus sau 
modificat de la serviciu create și distribuite de Google și utilizate in conformitate cu termenii descriși in Licența de 
atribuire Creative Commons 3.0. Wi-Fi este o marcă comercială a Alianței Wi-Fi.

,  AXON, Axon, Axon View, Axon Body 2, Axon Flex 2, si Evidence.com sunt mărci comerciale ale Axon Enterprise, 
Inc., dintre care unele sunt inregistrate in SUA și in alte țări. Pentru mai multe informații, vizitați www.axon.com/legal.
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