
H4 VIDEO INTERCOM
IDENTIFICAR, COMUNICAR E AUTORIZAR ACESSO REMOTAMENTE

* Habilite o Appearance Search em câmeras analíticas da Avigilon com gravadores de vídeo em rede pré-configurados ou em câmeras de terceiros com um appliance de IA da Avigilon.  O software ACC  6 ou 7 é necessário.
As imagens e interfaces de usuário foram simuladas para fins ilustrativos. 
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Para mais informações, acesse avigilon.com/h4-video-intercom

APPEARANCE SEARCH
Use o software ACC™ para pesquisar rapidamente 
um visitante com a tecnologia Avigilon Appearance 
Search™, que incorpora as características únicas do 
rosto de uma pessoa para pesquisar o mesmo indivíduo, 
mesmo que itens como roupas tenham mudado

O H4 Video Intercom integra uma câmera fisheye de 3 MP a um interfone de alto desempenho, apresentando  
tecnologias de cancelamento de eco e redução de ruído para comunicação bidirecional clara com visitantes. 
Combinado com o software de gerenciamento de vídeos Avigilon Control Center (ACC), esse sistema de entrada de 
segurança permite que os operadores identifiquem os visitantes e comuniquem-se com eles de forma rápida e fácil 
antes de conceder o acesso remotamente.

VÍDEO ANALÍTICO DE AUTOAPRENDIZAGEM
Classifica as pessoas posicionadas em frente 
ao interfone para que os operadores habilitem o 
Appearance Search* e examinem horas de vídeos em 
minutos a fim de localizar uma pessoa de interesse

ÂNGULO DE VISÃO 
AMPLO
Ângulo de visão 
vertical de 120° para 
captar claramente 
pessoas com alturas 
diferentes

TECNOLOGIA 
LIGHTCATCHER™
Proporciona detalhes 
excepcionais em 
ambientes com pouca 
luz

RESISTENTE A 
CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 
E IMPACTOS
Classificação de 
resistência ao clima IP66 
e classificação de impacto 
IK10 para resistência a 
vandalismo

FAIXA DINÂMICA 
AMPLA
Captura detalhes em 
cenas tanto em áreas  
muito claras quanto 
muito escuras

TECNOLOGIA HDSM 
SMARTCODEC™

Combina tecnologias 
de compressão 
para maximizar a 
largura de banda e 
economizar espaço de 
armazenamento

CONTEÚDO DE  
IR ADAPTÁVEL
Ajusta a largura do feixe 
de IR e as configurações 
de iluminação com base 
nas condições da cena 
para ajudar a maximizar a 
qualidade das imagens

3 MP
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