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Deep Learning NVR

DVA3219

Kategorie:
Bezpečnostní řešení
Synology, www.synology.com/cs -cz/products/DVA3219

Přihlašovatel:
Synology, www.synology.cz
výrobce

Použití produktu: Díky kombinaci funkcí analýzy videa, úložiště a softwaru pro správu 
videa do jediného celku nabízí zařízení DVA3219 z pohledu správy a integrace optimali-
zované řešení zabezpečení, umožňuje ale i další výkonné funkce. Do zařízení jsou mimo 
jiné zabudo vané pokročilé algoritmy hlubokého učení, které transformují velké množ-
ství nestrukturovaných obrazových dat na přehled o situaci a business intelligence. Tím 
se může výrazně ušetřit pracovní síla a současně se zvýší celkové zabezpečení. Nabízí 
funkce jako počítání lidí, detekce narušení, zóna bez setrvání či hloubková detekce 
 pohybu.

Popis produktu: Lokální řešení pro monitoring, které pomocí technologie hlubokého 
učení poskytuje přesné výsledky videodetekce a zároveň minimalizuje ruchy prostředí. 
Zařízení obsahuje integrovaný procesor GPU Nvidia GeForce GTX 1050 Ti umožňující 
souběžně zpracovávat čtyři úlohy analýzy videa a až 32 videokanálů. Má čtyři vestavěné 
1GbE porty s podporou funkcí přepnutí služeb při selhání a Link Aggregation a nabízí 
možnost škálování až na 14 disků pomocí dvou rozšiřovacích jednotek Synology DX517. 
Kompatibilní je s více než 7 100 modely kamer více než 100 značek.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Zabezpečení a soukromí – na cloud se pro účely analýzy nenahrávají žádné zá-

znamy.
 ■ Žádné další pravidelné poplatky – pouze jednorázový nákup hardwaru.
 ■ Výsledky v reálném čase – namísto analýzy po skončení události zařízení DVA3219 

upozorní pracovníky ostrahy ve chvíli, kdy se incident odehrává.
 ■ Snadná integrace – díky kompatibilitě s více než 7100 IP kamer není nutné měnit 

existující kamery.

Záruka: 3 roky

Cena (bez DPH): 1 428 eur

USB -C docking monitor

Philips 272B7QUBHEB

Kategorie:
Hardware
MMD -Monitors & Displays, https://www.philips.cz/

Přihlašovatel:
MMD -Monitors & Displays, https://portal -mmd.com
zastoupení značky Philips

Použití produktu: Profesionální 27" kancelářský monitor pro moderní pracoviště po-
skytující dokonalý obraz a dále také dokování notebooku a přenos dat jediným kabe-
lem.

Popis produktu: Profesionální 27" monitor s vestavěnou dokovací stanicí s technologií 
DisplayLink poskytující replikaci portů a dokování notebooků vybavených USB -C konek-
torem a také starších typů notebooků s portem USB -A prostřednictvím jediného dvoji-
tého kabelu s konektory USB -A, USB -C. Obraz vylepšuje IPS panel CrystalClear s rozliše-
ním 2 560 × 1 440 bodů a technologií Ultra Wide -Color, ale také komfort v podobě pře-
nosu videa, ethernetu, napájení a připojení DisplayLink jediným kabelem. Vyšší bezpeč-
nost uživatele zajišťuje inovativní pop -up webová kamera s podporou Windows Hello. 
Samozřejmostí je ergonomické nastavení díky stojanu SmartErgoBase a funkce ochrany 
zraku LowBlue Mode. Nižší spotřebu energie zajistí PowerSensor, který detekuje pří-
tomnost uživatele.

Zajímavé vlastnosti produktu:
 ■ Vestavěná USB dokovací stanice s technologií DisplayLink umožňující univerzální 

replikaci portů a dokování i starších typů notebooků s konektorem USB -A.
 ■ Dvojitý kabel s konektory USB -C a USB -A pro čisté pracoviště.
 ■ IPS panel s CrystalClear Quad HD rozlišením 2 560 × 1 440 bodů s technologií Ultra 

Wide -Color.
 ■ Pop -up webová kamera pro Windows Hello.
 ■ Detekce přítomnosti uživatele Power sensor pro úsporu energie.
 ■ Vypínač pro nulovou spotřebu.

Záruka: 3 roky s vyzvednutím u zákazníka a vrácení zpět

Cena (bez DPH): 11 561Kč
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