
 

 

 SPECIFICAȚII ECHIPAMENT SOP-06 

Chip Ambarella A7L50 

Senzor 5MP CMOS sensor 

Rezoluție video Rezolutii multiple,setabile  la alegerea beneficiarului:  
2304x1296P (30 fps) / 1920x1080P (30 fps) / 1280x720 (30 fps) 
848x480 (30 fps) 

Format video H.264 MPEG4 

Forwad 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X 

REW 2X, 4X, 8X, 16X, 32X, 64X 

Audio Microfon incorporat 

Format audio AAC2./MP3  

Marcaj imagine User ID, Ora si data marcate pe imagine , fara posibilitate de interventie 
exterioara asupra acestor date 

Camera foto 33 Megapixel   
Optiune de captura in cascada (5/10/15 photos) 

Format foto 33M,16M,12M,8M,5M 
Maxim 7696x4329 

Captura imagine Captura foto in timpul filmarii fara iesire din mod filmare 

Memorie 16 GB ( la cerere se poate comanda cu 32 sau 64 GB) 

Avertizare memorie plină Indicator vizual 

Pornire înregistrare Indicator de semnalizare rosu pe ecran cand este pornita filmarea si LED 
rosu 

Activare înregistrare Buton separat pornire inregistrare 

Avertizare activare înregistrare Semnal audio/vibratii/ vizual de confirmare a pornirii înregistrării si la 
oprirea acesteia  

Iluminare IR 8 IR Light 

Lumini auxiliare Lumina rosie laser 

VIDEO  

LCD 2 inch TFT-LCD  - display color cu rezolutie superioara 

Ascultare fisier audio (pay-back) Da 

Ieșire video HDMI 1.3 Port 

Transfer fișiere video USB 2.0 

CAMERA  

Unghi înregistrare Wide Angle 140 degrees 

Night vision Până la 15 m cu posibilitate de face recognition 

Rezistența la umiditate IP67 

Rezistența la șocuri și intemperii Carcasa ignifuga; Rezistenta la socuri testate standard in mediu laborator 
prin socuri repetate de la 2 m; 

Suport prindere Clips prindere uniforma posibilitate rotire 360 grade 

Conexiune stație radio (cablu PTT * 
optional) 

Se poate conecta la statia radio, putând fi utilizata ca microfon de rever 



 BATERIE  

Acumulator Acumulator incorporat 3500 mAh Li-Ion 

Timp necesar încărcare 180 minute 

Timp înregistrare continuă 8 ore (480 minute) 

Timp stand-by 10 ore (600 minute) 

Alarmă baterie descărcată Alerta sonora descarcare baterie   

ALTE SPECIFICATII  

Marcaje personalizate Include 5 digit device ID and 6 digit police ID 

Protejarea datelor Protectia datelor cu parola administrator numit de institutie; 
Utilizatorul poate doar viziona inregistrarile fara posibilitatea interventiei 
asupra acestora. 

GPS (optional) Initializarea primară a GPS-ului dureaza intre 30 secunde si 2 minute. 

Soft prelucrare date Realizarea de fisiere individuale cu inregistrarile stocate: video/audio/foto. 
Realizarea traseului utilizatorului camerei la descărcarea fișierelor(optiune 
GPS), viteza medie de deplasare; 

Avertizare pornit/oprit Alerta Sonora / vibratii la trecerea din modul oprit in modul pornit si invers 

Pre-înregistrare Înregistrare a min. 25 secunde inainte de pornirea inregistrarii prin 
actionarea butonului (1080p30). 
Timpul de pre-inregistrare poate ajunge la 50 de secunde in functie de 
rezolutia setata. 

Post- înregistrare 10/20/30 secunde 

Loop record DA 

Segmentare fisiere  5/10/15 minute 

Dimensiuni 82 mm x 58 mm  x 25 mm  

Greutate 145 g  

Temperaturi de utilizare -40/+60 degrees Celsius 

Temperaturi de stocare -20/+55 degrees Celsius 

ACCESORII STANDARD  

Accesorii standard Cablu USB descarcare date, adaptor incarcare auto, Incarcator talpa 220 
v, Manual de utilizare in limba română, Clips prindere universal, montura 
umar 

ACCESORII OPTIONALE Disponibile la comandă 

Cameră externă tip Button camera Minicameră cu clemă de fixare pentru epolet, buzunar sau cască 

Telecomanda Telecomanda tip bratara (ceas) cu butoane: Pornit/oprit, inregistrare video, 
captura foto 

Cablu PTT Cablu de legatura cu statia radio pentru utilizarea camerei ca si microfon 
de rever 

Suport auto Suport de fixare a camerei în masina 

Docking station 10 Statie descarcare fisiere/incarcare dispozitive cu 10 pozitii 

Docking station 20 Consola descarcare fisiere/ incarcare dispositive cu 20 pozitii 

GPS GPS 


