
Kontrollalternativ:

 � Mus

 � Webb

 � iPhone, iPad

 � Android

Aimetis Thin Client™

Öppen

Stöder mer än 30 nätverkskameratillverkare med 1080p och utnyttjar standarder 
från IT- och säkerhetsindustrin. Detta gör att enheten enkelt kan installeras som 
ett komplement till befintliga installationer och även som tillägg till nya projekt. 

Enkel

Enkel installation på mindre än fem minuter och möjlighet att ansluta till iPhone-
& Androidappar för fjärrkontroll av skärmlayouter i ett intuitivt 
användargränssnitt. Livevideo, uppspelning av lagrad video och videoexport har 
aldrig varit enklare.

Låg total kostnad för ägande

Mycket säker och enkel IT-hantering samt minskat behov av utbildning av 
slutanvändare tack vare det intuitiva användargränssnittet leder till stora 
besparingar. Aimetis Thin Client är en fläktlös produkt med PoE-strömförsörjning 
vilket innebär att strömförbrukningen är 95 % lägre än för en Windows-dator. 
Den prestanda som användaren behöver levereras till en bråkdel av kostnaden.

De viktigaste funktionerna:

 � Avkodar 1080p-video från mer än 30 
nätverkskameratillverkare

 � Livevideo, uppspelning och export

 � Liten fläktlös formfaktor

 � Välj mellan VESA-, vägg- eller 
bordsmontering

 � Strömförsörjning via PoE

 � Kensingtonlås

Aimetis Thin Client™ är ett säkert, pålitligt och kostnadseffektivt PC-alternativ som är utformat för att enkelt visa 
1080p-video från mer än 30 olika nätverkskameratillverkare. Det är den perfekta lösningen för användare som behöver 
fler funktioner än en traditionell avkodare erbjuder, men som vill ha mindre komplexitet och underhållsbehov än en 
PC-lösning. Enheten lämpar sig väl i anläggningar med begränsat installationsutrymme som t.ex. sjukhus, banker och 
retailmiljöer tack vare den kompakta designen och de flexibla installationsmöjligheterna.  

Kostnadseffektivt PC-alternativ för IP-baserade kamerasystem
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* Uppspelning och export är endast tillgängligt när enheten är ansluten till Symphony VMS

Remote Control



Maskinvaruspecifikationer

Operativsystem Linux

Videoutgång 1 x HDMI (1080p)

Vyer som stöds 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

Videokompression H.264, MPEG-4, Motion JPEG

USB 2.0-port 2

Ethernet 1 x Gigabit

Säkerhet Lösenordsskydd

Nätverksprotokoll TCP, UDP, IP, HTTP, RTSP, ICMP, ARP, DHCP, DNS

Operativ temp. 0 - 45ºC

Förvaringstemp. - 20 - 45ºC

Mått (mm) 175B x 120D x 35H

Vikt 600 g

Strömförsörjning PoE (strömförsörjning via Ethernet) IEEE 
802.3af klass 3, max. 8.5 W

Kompatibilitet CE, FCC, RoHs

Monteringssats Vägg, VESA (säljs separat) 

Included Accessories 1 HDMI-kabel, installationsguide 

Medföljande tillbehör 2 år

Beställningsinformation AIM-A10D

Mått

Kompatibla märken
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Gå till  www.aimetis.com för mer information


