
115 x 61 x 26mm

≤ 205g

Diagonal 121°, horizontal 110°, vertical 71°

Lente de vidro, resistente a arranhões, F/2.3

≥ 9 horas (gravação contínua com 720P @30FPS, luz do dia, operação normal)

3500mAh

≤4 horas

2.8-inch

240*320 QVGA

TFT-LCD touch screen colorido

Dimensões (A * L * P)

Peso (incluindo bateria)

Campo de visão

Lentes

Vida útil da bateria (gravação contínua)

Capacidade de carga

O tempo de cargac

Tamanho

Resolução

Tipo

Geral

Bateria

Câmera

Display

Memória RAM: 2GB; armazenamento: 16GB/32GB/64GB/128GB

www.hytera.com.br

Especificações

Transmite Vídeo e áudio em tempo real

Tecnologia de compressão de vídeo de alta eficiência

Câmera giratória 216° de alta definição

Chamada de Grupo de Áudio

Bateria de longa duração

Design confiável e robusto

Dados de alta segurança

Áudio Alto

Bodycam VM780

GPS/BDS/GLONASS/AGPS

Cabo USB, Fonte de alimentação bivolt, clipe, bateria, manual do usuário

Carregador múltiplo (com função de coleta de dados), fone de ouvido, cinto de transporte, alça

≤10 m

Posicionamento de satélite

3G/4G 
(Nano SIM Card)

Padrão 

Opcional 

Alcance de visão noturna

JPG

30s/30s

Até 16 Megapixel (Opcional for 40 Megapixel)

Formato de imagem

Resolução de imagem

Pré-gravação / pós-gravação

mp4 (1080P@30FPS, 720P@30FPS, 480P@30FPS)

Padrão / Alta qualidade

AAC

1.5 Watt x 2

Suporta conexão sem fio com rádio como um microfone de vídeo remoto

BT4.2

Porta micro USB, porta de contato 4 pinos

IP68

Descarga de contato: 6 kV; descarga de ar: 12 kV

-30˚C to +60˚C

OSRAM * 6

802.11 b/g/n

2 m (com clipe de cinto)

-40˚C to +85˚C

MIL-STD-810G, CE, FCC, IC

Formato de vídeo

Codificação de Vídeo

Formato de Áudio

Potência do alto-falante

Microfone

Conector

Proteção

ESD

Temperatura de operação

IR Lamp

WLAN

Bluetooth

Resistência à queda

Temperatura de armazenamento

Certificação

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio devido ao desenvolvimento contínuo.

Gravação

Áudio

Conexões

Especificações 
Ambientais

Visão Noturna

Rede

Acessórios

Localização

Asia-Pacific & Africa:
GSM: 850/900/1800/1900
TD-SCDMA: B34/B39
CDMA: BC0
WCDMA: B1/B3/B5/B8
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B26/B28
Europe:
GSM: 850/900/1800/1900
TD-SCDMA: B34/B39
CDMA: BC0
WCDMA: B1/B3/B5/B8
TDD-LTE: B38/B39/B40/B41
FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B26/B28

America:
GSM: 850/1900
WCDMA: B2/B4/B5
TDD-LTE: B38/B40/B41
FDD-LTE: B2/B4/B5/B7/B12/B13/B17/B26/B28

Suporta algoritmo Anti-ShakeEstabilizador de Imagem (Opcional)
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 Estação de Dispositivos Intergrada (IDS)
Executando no PC, o IDS coleta e armazena evidências digitais dos 
BWCs por carregadores de várias unidades. Com a GUI intuitiva, você 
pode revisar, gerenciar e compartilhar dados de forma simples e 
eficiente.

Highlights:

l Manage  the  Device  comprehensively 
l Query  and  Replay  the  Local  Data 
l Import  and  Upload  the  Data  to  the  Cloud  (DEM  Server)  automatically 
l Clear  the  Collected  Data  from  BWCs  automatically 
l Satisfy  Data  Protection  Requirement

Plataforma de Gerenciamento de Provas Digitais

A plataforma de gerenciamento de evidências digitais coleta e 
armazena as evidências digitais na rede de segurança pública. Você 
pode marcar a evidência e encontrá-la facilmente por meio de 
palavras-chave. Para segurança de dados, você pode atribuir 
diferentes permissões a diferentes usuários.

Highlights:

l Grande capacidade de processamento de dados
l Backup redundante e mecanismo de balanceamento de carga
l Servidor em nuvem para controle de armazenamento centralizado
l Upload automático de dados
l Rica interface comparada com outros sistemas
l Controle de acesso baseado no nível de permissão dos usuários

Transferência de Vídeo em Tempo Real e Solução Provas Centralizada

Sistema SmartEye
Gerenciamento de evidências digitais

Coleta de Provas (IDS)

Transmissão de dados

CarregamentoPMR Rádios

Bluetooth

Áudio

3G/LTE/WLAN

Vídeo/Áudio ao Vivo

Bodycam

Web login DEM

Rede IP 

Sistema SmartEye 
SmartEye System é uma plataforma de gerenciamento inteligente 
para BWCs. Ele pode fornecer uma maneira conveniente de monitorar 
e controlar os BWCs no local em tempo real.

Destaques:

l Vídeo em tempo real
l Status da equipe, online / offline
l Visualização no mapa, posicionamento por GPS
l Visualização e reprodução do histórico de 

posicionamento por GPS
l Controle de autoridade para diferentes usuários

• Botão PTT

• Gravação de áudio 
(Programável)

•  Captura fotos
(Programável)

• Gravação de vídeo

•  Botão de
Iniciação de 
Emergência

Baterua 3500mAh
•  ≥9 horas por bateria para gravação 

de vídeo contínua

Contato de carga
•  Para carregamento e coleta 

de dados.

Display 2.8'' Touch Screen

Vídeo HD
• Câmera giratória de 

216° de alta definição

Visão Geral

A Bodycam VM780 é adaptada para capturar, armazenar e compartilhar evidências de 
vídeo, áudio e imagem em campo. Ele integra uma câmera corporal com um microfone 
alto-falante remoto e permite que você execute envio e comando de vídeo por 3G / LTE / 
WLAN, faça comunicação de voz e inicie um alarme de emergência em condições críticas.

Transmissão de Vídeo Streaming em Tempo Real

Com 3G / LTE / WLAN, o VM780 pode transmitir 
o vídeo em tempo real no local de volta para o 
centro de comando e despacho, para permitir 
que o despachante veja como os eventos estão 
realmente se desenrolando no campo.

Rádio PoC Integrado

O VM780 funciona como um rádio bidirecional 
com os aplicativos Push-To-Talk Over Cellular 
(PoC). Em uma rede 3G / LTE / WLAN, esta 
câmera permite que você faça uma chamada 
de voz simplesmente pressionando a tecla 
Push-to-Talk (PTT). A câmera possui um alto-
falante potente de 3 watts (1,5 watts x 2) para 
fornecer áudio alto e claro durante a chamada, 
mesmo em ambientes com muito ruído.

Bateria de Alta Capacidade
Equipado com uma bateria de 3500mAh, o 
VM780 pode fornecer bateria de mais de 9 
horas para gravação contínua de vídeo com 
720P a 30FPS. Além disso, há suporte para 
substituição de bateria extra.

Criptografia de Dados Avançada
VM780 adota a tecnologia de criptografia 
avançada AES256 para proteger todas as 
evidências capturadas (incluindo imagens,
áudio e vídeos) no armazenamento local ou 
durante a transmissão.

Compressão de Vídeo Eficiente
Suporta tecnologia de compressão de 
vídeo de alta eficiência, que requer largura 
de banda de rede muito mais estreita para 
transmissão de vídeo HD em tempo real.

Câmera Giratória de 216° de Alta Definição
A lente do VM780 pode ser girada 
verticalmente em 216 °, o que pode 
fornecer um ângulo de visão ideal e 
posições de uso flexíveis para os usuários 
capturarem eventos críticos.

Porta Micro USB
•  Cargamento e exporta 
dados, (áudio e vídeo)

Trava da bateria
•  Fácil substituição da 
bateria em qualquer 
lugar e a qualquer hora

Botão de energiaDesign Ergonômico




