
A linha de câmeras H5A da Avigilon apresenta a nossa tecnologia de vídeo analítico de 
última geração que consegue detectar mais objetos com maior precisão mesmo em cenas 
apinhadas, com objetos estacionários ou em movimento. isso ajuda a oferecer informações 
detalhadas do que está acontecendo no seu local para que você possa agir. Asseguramos a 
qualidade da nossa linha de câmeras H5A com uma garantia de cinco única no setor.

RECURSOS

CÂMERA H5A
VÍDEO ANALÍTICO DE PRÓXIMA GERAÇÃO

2 MP 4 MP 5 MP 6 MP 8MP

1 Com fábricas tanto nos Estados Unidos como no Canadá, o nosso selo de "Feito nos Estados Unidos" (“Made in America”) só vale para produtos feitos na nossa fábrica em Plano, Texas.
2 Disponível apenas nos formatos H5A Bullet e H5A Dome.
3 Disponível apenas no formato de caixa H5A.
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ONVIF é marca registrada da Onvif, Inc. MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS e o logotipo estilizado M são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC e são usadas sob 
licença. Todas as outras marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários. 03/2020

 Para mais informações, visite   avigilon.com/h5a  

H5A BOX

H5A BULLET

H5A DOME

TECNOLOGIAS H.265 E 
HDSM SMARTCODEC™
Combina as tecnologias de 
compressão para maximizar a 
largura de banda e economizar 
espaço de armazenamento

CAMINHO DE ATUALIZAÇÃO 
SEM FALHAS
Compatível com desenhos industriais 
e acessórios já existentes para a 
linha de câmeras H4A

EM CONFORMIDADE COM O 
PADRÃO ONVIF
A conformidade de fábrica com 
o Perfil S e o Perfil T ONVIF® 
possibilita a fácil integração 
com infraestruturas ONVIF já 
existentes

CONTEÚDO DE IR 
ADAPTÁVEL2

Ajusta a largura do feixe de IR e 
as configurações de iluminação 
com base nas condições da 
cena, para ajudar a maximizar a 
qualidade das imagens

RESISTENTE A CONDIÇÕES 
CLIMÁTICAS E IMPACTOS2

Classificação de estado 
atmosférico IP66/67 e 
classificação IK10 de impacto 
para resistência a vandalismo

GARANTIA DE 5 ANOS
A Avigilon suporta a qualidade 
deste produto, com uma garantia 
líder de mercado de 5 anos

FEITO NOS ESTADOS UNIDOS2

Concebida com expertise norte-
americana e materiais de origem 
global

FAIXA DINÂMICA AMPLA
Capture detalhes em cenas tanto 
em áreas muito claras quanto 
muito escuras

FILTRO DE CORTE DE IR 
AUTOMÁTICO3

Visualização excepcional em 
situações de pouca luz

TECNOLOGIA 
LIGHTCATCHER™
Detalhes excepcionais em 
ambientes com pouca luz

http://avigilon.com/h5a

