
* Monitoramento de vídeo gravado e exportação apenas disponível quando conectado ao Aimetis Symphony.

Opções de Controle:

 � Mouse USB

 � Tela sensível ao toque

 � HDMI-CEC

 � Web

 � iPhone, iPad

 � Android

Aimetis Thin Client™

Aberto

Suporta mais de 30 fabricantes de câmeras em rede de 1080p e, ao mesmo 
tempo, aproveita os padrões de segurança e TI do setor.  Isso permite que 
o dispositivo seja facilmente instalado como um produto complementar às 
implantações existentes, bem como uma adição em um novo projeto.  

Simples

Fácil instalação em menos de cinco minutos, com a capacidade de conectar-se 
a aplicativos iPhone e Android para obter controle remoto de câmeras e layouts 
de várias telas em uma interface de usuário intuitiva. Nunca foi tão fácil fazer o 
monitoramento de vídeo ao vivo, gravado e exportação.

Baixo Custo Total de Propriedade

Gerenciamento de TI simplificado e altamente seguro e treinamento reduzido 
de usuários finais devido à interface de usuário intuitiva, além da grande 
economia. Como é um produto sem ventilador e com PoE, o Thin Client utiliza 
noventa e cinco por cento menos energia que um PC Windows, oferecendo aos 
usuários o desempenho necessário a uma pequena parcela do custo.   

Principais Recursos:

 � Decodificador de vídeo de 1080p de   
    mais de 30 fabricantes de vídeo em rede

 � Vídeo ao vivo, gravado e exportação

 � Pequeno, sem ventoinha

 � Opções de instalação VESA, mesa ou  
     em parede

 � Alimentado por PoE

 � Chave Kensington Anti-furto

O Aimetis Thin Client™ é uma alternativa para PC segura, confiável e econômica desenvolvida para exibir 
facilmente vídeos de 1080p de mais de 30 fabricantes câmeras de rede. Ele é a solução ideal para usuários que 
precisam de mais funcionalidade do que a encontrada em um decodificador tradicional, mas menos complexidade e 
manutenção do que as de uma solução para PC. O dispositivo é ideal para ambientes com espaços restritos tais como 
hospitais, bancos e varejo, devido à sua fácil configuração, desenho compacto e opções flexíveis de instalação.

Fornecendo soluções de segurança abertas que simplificam o vídeo IP
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Especificações de Hardware

Sistema Operacional Linux

Saída de Vídeo 1 x HDMI (1080p)

Velocidade de 
Quadros da Câmera

1: 1920 x 1080 @ 30 fps 9: 640x 360 @ 20 fps

4: 960 x 540 @ 25 fps 12: 480 x 270 @ 10 fps

6: 640 x 450 @ 20 fps 16: 480 x 270 @ 10 fps

Compactação de Vídeo H.264, MPEG-4, Motion JPEG

Porta USB 2.0 2

Ethernet 1 x Gigabit

Segurança Proteção de Senha

Protocolos de rede TCP, UDP, IP, HTTP, RTSP, ICMP, ARP, DHCP, DNS

Temperatura 
operacional

0 a 45 ºC

Temp. de 
Armazenamento

- 20 a 45 ºC

Dimensões (mm) 175 (L) x 120 (P) x 35 (A)

Peso 600 g

Potência Power over Ethernet IEEE 802.3af Classe 3, 
máx. 8,5 W

Conformidade CE, FCC, RoHs

Kit de instalação Parede, VESA (vendido separadamente)

Acessórios Inclusos 1 cabo HDMI, Guia de Instalação

Garantia 2 anos

Informações para 
pedidos

AIM-A10D
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Para saber mais, visite www.aimetis.com


