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KAMERA OSOBISTA



KAMERA 
OSOBISTA 
VB400 — 
ZACHOWAJ 
KONTROLĘ 
W KAŻDEJ 
SYTUACJI
VB400 to następna generacja 
technologii kamer osobistych. 
Solidna konstrukcja. Wysoka 
wydajność. Wiele opcji łączności. 
Zapewnia funkcje, których 
potrzebujesz, aby zachować 
kontrolę w każdej sytuacji.
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REJESTRUJE 
MATERIAŁ 
DOWODOWY 
I POMAGA W 
UTRZYMANIU 
PORZĄDKU.

Wydział ds. przemocy 
domowej, Komenda Policji 
regionu West Midlands,  
Wielka Brytania



Duży przycisk z przodu urządzenia 
(konfigurowalny)

Obiektyw 120°

Dioda LED

Konfigurowalny przycisk

Dwa 
mikrofony

Przełącznik suwakowy 
(konfigurowalny)
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CECHY I FUNKCJE

Długi czas pracy 
akumulatora umożliwia 
nagrywanie przez całą 
zmianę roboczą

Funkcja nagrywania 
wstępnego pozwala 
rejestrować kluczowe 
momenty 

Nagrywanie w jakości Full 
HD 1080p

Łączność Bluetooth® oraz 
Wi-Fi®

Nagrywanie uruchamiane 
przez współpracowników

GPS

Bezpieczne szyfrowanie 
plików

Różnorodne opcje 
mocowania

STWORZONA Z MYŚLĄ O ZADANIU
Dzięki tej nowej generacji połączonych kamer osobistych masz kontrolę nad każdą sytuacją.

Kamera VB400 powstała, aby chronić Twój zespół i wspierać jego profesjonalizm. Pomagają  
w tym: możliwość nagrywania na całej zmianie roboczej, nagrywanie wstępne oraz wiele  
opcji łączności.

Dioda LED

Płytka mocująca

Konfigurowalny  
przycisk

Dioda LED

Konfigurowalny  
przycisk



PEŁNIEJSZY OBRAZ SYTUACJI DZIĘKI 
FUNKCJI NAGRYWANIA WSTĘPNEGO
Kontekst ma kluczowe znaczenie. Przy pomocy funkcji nagrywania wstępnego 
możesz uchwyć ważne interakcje prowadzące do głównego zdarzenia.

Zarejestrowane nieoczekiwane interakcje mogą decydować o skazaniu bądź uniewinnieniu 
podejrzanych. Funkcja nagrywania wstępnego rejestruje ciągłą pętlę dźwięku i obrazu przed 
momentem rozpoczęcia nagrywania przez kamerę. Łącząc czujniki Bluetooth z technologią 
nagrywania uruchamianego przez współpracowników (PAR – ang. peer-assisted recording), 
kamera VB400 umożliwia uzyskanie szerszego obrazu sytuacji bez konieczności naciskania 
przycisku nagrywania.

Kamera VB400 nagrywa nawet przez 12 godzin po jednokrotnym ładowaniu. Nagrywanie przez 
całą zmianę oznacza lepszą ochronę samotnych pracowników lub personelu pracującego w 
niebezpiecznym środowisku. 

WIDEO O WYSOKIEJ JAKOŚCI
Dzięki jakości Full HD 1080p kamera VB400 precyzyjnie rejestruje 
zdarzenia z punktu widzenia użytkownika.

Wiemy, że każdy szczegół ma znaczenie. Dlatego wyposażyliśmy kamerę VB400 w szerokokątny 
obiektyw HD 1080p.

Kamera VB400 została zaprojektowana z myślą o rejestracji materiałów wideo wysokiej jakości 
z punktu widzenia użytkownika. Zapewnia przejrzystość, pomaga chronić pracowników i wspiera 
ich profesjonalizm.
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ŁĄCZNOŚĆ UMOŻLIWIA  
INTELIGENTNE REAGOWANIE
Łączność z pracownikami w terenie umożliwia bardziej inteligentne 
reagowanie i lepszą ochronę.

Bluetooth i Wi-Fi zapewniają doskonałe możliwości w zakresie łączności. Transmisja na żywo 
łączy Twój zespół z dyspozytornią, zwiększając świadomość sytuacyjną.

Zintegrowana z czujnikami i nadajnikami Bluetooth funkcja automatycznego nagrywania pozwala 
Twojemu zespołowi szybko reagować w ważnych momentach. 

WYTRZYMAŁA I INTUICYJNA 
KONSTRUKCJA
Potrzebujesz kamery osobistej, która jest skonstruowana w taki sposób, 
aby wytrzymać pracę w trudnych warunkach. 

Wzmocniona obudowa kamery VB400 jest odporna na deszcz, śnieg i pył. Przetestowana zgodnie 
z normami wojskowymi kamera osobista działa wtedy, gdy jej potrzebujesz.

Duży przycisk centralny i solidny przełącznik boczny są umieszczone w taki sposób, aby można 
było je z łatwością obsługiwać, nawet w rękawicach.
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BROCHURE | VIDEOBADGE VB-400

STAŁA ŁĄCZNOŚĆ. STAŁA KONTROLA.
Stała łączność ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa Twojego zespołu.

Dzięki wielu opcjom łączności kamera VB400 pomaga zwiększyć efektywność, koordynować 
bardziej inteligentną reakcję i chronić zespoły w terenie.

MONITORING OPARTY NA CZUJNIKACH BLUETOOTH
Kamera VB400 może zostać skonfigurowana w taki sposób, aby automatycznie rozpoczynała 
nagrywanie po otrzymaniu sygnału z zarządzanego nadajnika Bluetooth lub czujnika Bluetooth  
w kaburze.

NAGRYWANIE URUCHAMIANE PRZEZ WSPÓŁPRACOWNIKÓW 
Możesz rejestrować obraz zdarzenia z wielu punktów widzenia, bez konieczności naciskania 
przycisków. Funkcja nagrywania uruchamianego przez współpracowników (PAR – ang. peer-
assisted recording) automatycznie włącza kamery VB400 współpracowników, gdy znajdą się  
w zasięgu.

TRANSMISJA NA ŻYWO
Podłącz się do zaufanej sieci Wi-Fi lub osobistego hotspotu 4G, aby transmitować na żywo 
strumień wideo do zdalnych współpracowników. Lepsza świadomość sytuacyjna jest nieoceniona 
w przypadku wzywania pomocy.

POŁĄCZENIE Z APLIKACJĄ VB400 COMPANION APP*
Przeglądaj i kategoryzuj nagrania podczas pracy w terenie, a następnie przesyłaj je zdalnie do 
programu VideoManager, aby usprawnić reagowanie na incydenty.

*Wymaga licencji Companion App i urządzenia z systemem Android.

BROSZURA | VB400



VIDEOMANAGER 
ZAAWANSOWANE OPROGRAMOWANIE DO ZARZĄDZANIA 
MULTIMEDIAMI, URZĄDZENIAMI I UŻYTKOWNIKAMI
Nagrywanie wideo. Przygotowanie dowodów. Udostępnianie informacji.

VideoManager zwiększa możliwości kamer osobistych firmy Motorola Solutions, dzięki bezproblemowemu, intuicyjnemu i wysoce konfigurowalnemu 
oprogramowaniu. Bezpieczeństwo i optymalizacja przepływu pracy mają kluczowe znaczenie. Dostosowywane role i profile urządzeń pozwalają na 
kontrolę dostępu do systemu, podczas gdy dzienniki audytowe dostarczają wszystkich ważnych dowodów wymaganych w procesie sądowym.
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USŁUGA W CHMURZE

Brak konieczności instalowania 
oprogramowania 

Zarządzane uaktualnienia

Automatyczne odnawianie licencji

Wygodna skalowalność

LICENCJA ENTERPRISE

Pełna kontrola

Maksymalne bezpieczeństwo

Umożliwia lokalną integrację  
z oprogramowaniem VMS

Wykorzystaj istniejącą infrastrukturę

ELASTYCZNE I SKALOWALNE
Wiemy, że Twoja organizacja jest wyjątkowa. Dlatego oprogramowanie VideoManager zostało opracowane tak, aby spełnić wymagania każdego 
użytkownika. Wiemy, że Twoja organizacja jest wyjątkowa. Dlatego oprogramowanie VideoManager zostało opracowane tak, aby spełnić wymagania 
każdego użytkownika. Bez względu na to, czy potrzebujesz wysoce skalowalnego rozwiązania w chmurze do obsługi 10 000 kamer osobistych, czy 
mniejszej, lokalnej instalacji 100 kamer — mamy dla Ciebie odpowiedni produkt.

Dostępność zależy od przepisów i regulacji krajowych. Wszystkie przedstawione dane techniczne są typowe, chyba że wskazano inaczej. Mogą one ulec zmianie bez uprzedzenia. 
MOTOROLA, MOTO, MOTOROLA SOLUTIONS oraz stylizowane logo M są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Motorola Trademark Holdings, LLC 
i są używane w ramach licencji. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli. © 2020 Motorola Solutions, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. (05/20)

Więcej informacji można znaleźć pod adresem: www.motorolasolutions.com

https://www.motorolasolutions.com/en_xu/products/police-cameras/videobadge-vb-400.html

