
 

  Groothoek 4K ePTZ met IP-
streaming
AW-UE4
De AW UE4 ePTZ-camera ondersteunt video-output tot wel 4K/30P

  

KEY FEATURES

• Ultra-groothoeklens met een gezichtsveld van 111°

• Ondersteunt video-output tot wel 4K/30P

• Video-output via 3 poorten: HDMI, LAN en USB

• Ondersteunt voedingsmogelijkheden via PoE of USB

• AW-UE4K (zwart)/AW-UE4W (wit) 4K professionele externe ePTZ-
camera

Compacte 4K ePTZ-camera voor hoogwaardige video-output van maximaal 4K/30P. Het model beschikt over een ultra-groothoeklens met een gezichtsveld
van 111° en video-output via drie poorten, HDMI, LAN en USB. De AW-UE4 is met de brede kijkhoek ideaal voor zowel grote als kleine ruimtes: perfect dus
voor bijvoorbeeld huddleruimtes of de productie van e-sport.

Door de ultra-groothoeklens met een gezichtsveld van 111° kan de camera elke centimeter van zelfs de grootste ruimtes vastleggen en video met een
brede hoek verzenden in een krappe installatieruimte.

 



 

Download the PTZ Angle of View & Object Distance calculator

 

Het apparaat ondersteunt voeding via PoE*, kan als USB-camera worden gebruikt en via een computer van stroom worden voorzien. Zo is er maar één
kabel nodig voor de video-overdracht, camerabediening en stroomvoorziening.

Daarnaast is het apparaat bijzonder praktisch door zijn compatibiliteit met RTMP ('Real-Time Messaging Protocol'), waardoor video direct naar
livestreamingdiensten kan worden geüpload, én is het een fantastisch hulpmiddel voor liveproducties. De camera komt dankzij de hoge beeldkwaliteit in 4K
en de video-output via de groothoeklens zeer goed tot zijn recht in zowel grote als kleine ruimtes, wat het apparaat perfect maakt voor de meest
uiteenlopende toepassingen: van lezingen en vergaderingen tot aan e-sportproducties.

*: PoE is de afkorting van 'Power over Ethernet' (stroomvoorziening via ethernet).

 

Go to the 'Images and Videos' section of this page to see more videos.

https://business.panasonic.co.uk/professional-camera/sites/default/eu-files/professional-camera-2014/node_file_uploads/Panasonic_PTZ-Camera_Angle-of-view_Size_Calculator%20%283%29.zip


 

    SPECIFICATIONS
 
Dimensions (W x H x D) 123 mm x 131 mm x 136 mm

(4-53/64 inches x 5-5/32 inches x 5-11/32 inches)

Footnote Preliminary specifications are subject to change without prior notice.

Lens Digital zoom: 4x

Internal Microphone Yes (with mute function)

Video Output HDMI, IP, USB

Power Requirements DC 5 V (USB)
DC 42 V - 57 V (PoE)

Tilting Range 50° (±25°)

Imaging Sensors 1/2.5-type MOS

Panning Range 220° (±110°)

Camera/Pan-Tilt Head Control Manual adjustment

Angle of View Range 111°

URL: https://business.panasonic.nl/professional-camera/externe-camerasystemen/geintegreerde-pt-cameras/aw-ue4

CONTACT
Web: https://business.panasonic.nl/professional-camera/contact-us
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