RC-I827R

BODY WORN CAMERA - 4G/WI-FI
REV. 4
DESCRIÇÃO
A Body Worn Camera RC-I827R foi projetada e construída para atender
as atividades de agentes públicos (Polícia Militar, Civil, Municipal, depto de
Trânsito, depto de Saúde, etc.) e privados, oferecendo diversas funcionalidades
configuráveis, robustez e dimensões reduzidas. Efetua gravação de vídeo
com áudio, captura de fotos e gravação de áudio (voz).
Estas funcionalidades têm como objetivo dar transparência às ações entre
os servidores e a sociedade civil, em abordagens, fiscalizações e incidentes.

RC-I827R

CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS
• Transmissão de Vídeo em tempo real (streaming) e informações
adicionais de geolocalização GPS (metadados), através de rede
4G ou WI-FI, mediante solicitação (query) pela Central;
• Live Streaming - configura a resolução de transmissão
de vídeo/áudio em tempo real (HD/WVGA/VGA);

Produto Homologado

• Armazenamento interno de 128GB;

• Áudio bidirecional com a Central em modo simplex ou
full-duplex (c/ Headset opcional);

• Resolução de Vídeo: 2304x1296, 30P (3K) máx (MP4);
• Resolução de foto: 32MP máx. (JPG);
• Sensor CMOS colorido 4MP;
• Tela TCF LCD, colorida, 2 polegadas, alta resolução;
• Iluminação frontal (luz auxiliar branca e ponto laser);
• Lente com ângulo horizontal de 140º;
• Interface USB 2.0;

• Botão de Pânico (Emergência) c/ alarme sonoro na Central;
• Função Mute - corta o áudio na gravação de vídeo;
• Download automático dos arquivos e recarga da
bateria através da Estação (Docking Station) RC-M7s;
• Sobregravação de arquivos com memória cheia;
• Relatórios (log) com histórico de utilização;

• Interface HDMI 1.3;

• 4G incorporado;
• Wi-Fi incorporado;

• Aviso sonoro e vibração de Liga/Desliga da câmera,
início e término de gravação de vídeo e de áudio;

• GPS incorporado;

• Microfone e alto-falantes Internos;

• Compatibilidade com Rede LTE-4G;

• Controle de Acesso: Senha de Administrador para 		
acesso aos arquivos de dados (foto, vídeo e áudio),
via software proprietário;

• Botão p/ início e término de gravação de vídeo;
• Botão para captura de fotos;

• Bateria interna de Lítio-íon recarregável;

• Captura de fotos durante a gravação de vídeo;

• Grau de Proteção IP65 (IP67 sob encomenda);

• Botão para gravação de áudio;

• Carcaça de alta resistência contra quedas (1,5m)

• Gravação no modo de visão noturna (Infravermelha)
com alcance de até 10 metros;
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