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OBSERVE TUDO

NÃO PERCA NADA

As câmeras modernas são menores, mais leves e suportam cada vez mais funções e operações entre as quais
se destacam: qualidade de vídeo full HD, infravermelho, visão noturna, integração com equipamentos de
comunicação e operação, e até mesmo transmissão ao vivo para outros dispositivos. Um recurso que é
especialmente viável ao combinar uma Hytera BodyCam com um rádio multimodo PDC760 avançado ou através
da VM780 BodyCam que tem LTE integrado.
BodyCams são normalmente usados por

serviços de polícia, bombeiros e ambulâncias, mas também são uma
solução prática para agentes penitenciários, agentes de segurança privada, profissionais de saúde, trabalhadores
ferroviários e de trânsito e todos os tipos de trabalhadores que você possa enfrentar. Abuso ou ameaça de
violência no desempenho das suas funções.
Alguns estudos mostraram que os BodyCams funcionam como um mecanismo de dissuasão para prevenir
abusos verbais e agressões. Isso ocorre porque as pessoas costumam mudar de comportamento e se acalmar
quando sabem que estão sendo filmadas. Desta forma, a BodyCam Hytera oferece um meio adicional de
proteção para o pessoal da linha de frente ou trabalhadores solitários.
É essencial escolher a BodyCam correta para suas necessidades. É por isso que a Hytera oferece uma série de
soluções para cada tipo de necessidade e orçamento.

VM580D
O VM580D é um equipamento rico em recursos, grava vídeos em HD,
além de uma tela de 2” que permite aos usuários revisar as gravações
de vídeo instantaneamente. Também possui visão noturna para uso
em ambientes com pouca luz.
• Tela de 2”
• Botão de Emergência
• Bateria de 3000 mAh
• Wi-Fi e Bluetooth incorporado
• IP68 e ANATEL, MIL-STD-81G
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VM686
A BodyCam VM680 oferece mais flexibilidade
ao usuário. Com recursos como lente giratória
de 190º e bateria de até 8 horas contínuas,
a VM680 é a câmera ideal para reforçar a
segurança, oferecendo criptografia avançada
de 256 bits.
• Tela de 2.4”
• Video HD 1080p
• Lente giratória 180°
• +8 horas de bateria em gravação contínua
• Criptografia avançada de 256 bits
• Wi-Fi e Bluetooth incorporado
• IP67 e MIL-STD-81G

VM780
O VM780 da Hytera leva os BodyCams para o
próximo nível com o conjunto mais avançado
de recursos disponíveis. Inclui tela de toque de
2,8 ”, conexão 3G / 4G e Wi-Fi para transmissão
em tempo real de qualquer lugar, NFC e GPS
integrados, além de compatibilidade com
aplicativos PoC.
• Tela de 2.8”
• Video HD 1080p
• Lente giratória de 216°
• +8 horas de bateria em gravação contínua
• Criptografia 256 avançada
• 3G/ 4G/ Wi-Fi & Bluetooth incorporados
• NFC e GPS incorporados
• Compatível com aplicativo PoC
• IP67 e MIL-STD-81G

VISITE HYTERA.COM.BR

INSCREVA-SE PARA UMA DEMONSTRAÇÃO GRATUITA
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PLATAFORMA DE
GERENCIAMENTO DE
EVIDÊNCIAS DIGITAIS
A plataforma de gerenciamento de
evidências digitais coleta e armazena
as evidências coletadas pelos Hytera
BodyCams em uma rede segura. Isso
significa que os usuários podem localizar
facilmente os dados por meio da marcação
de evidências e, posteriormente, acessar o
arquivo de evidências usando a pesquisa
por palavra-chave. Para maior segurança
de dados, você pode personalizar as
permissões de acesso para diferentes
usuários.
• Gerenciamento centralizado de dados.
• Servidor em núvem permite armazenamento
centralizado e upload automático dos dados.
• Sistema de registro para recuperação de
provas. Classifique os arquivos de evidências e
correlacione-os a um caso específico - usando
informações de localização do Sistema Global
de Navegação por Satélite (GNSS).
• Capacidade de agrupar e organizar grandes
quantidades de dados sem interrupção.
• Interface rica, compatível com outros
sistemas.

VISITE HYTERA.COM.BR
E SAIBA MAIS SOBRE NOSSOS
EQUIPAMENTOS

Hytera do Brasil Comunicações Ltda.
Endereço: Rua George Ohm, 230 – 11 andar – Conj. 112
Torre B – Cidade Monções – São Paulo – SP - CEP 04576-020
Tel.: +55 11 3192 6609

A Hytera reserva-se o direito de modificar o design do produto e as
especificações. Em caso de erro de impressão, a Hytera não assume
qualquer responsabilidade. Todas as especificações estão sujeitas a
alterações sem aviso prévio.
Os recursos de criptografia são opcionais e devem ser configurados
separadamente. Eles também estão sujeitos aos regulamentos de
exportação europeus.
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