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IInnggeesstt,,  DDuupplliiccaattee,,  RReevviieeww,,  DDaaiilliieess,,  aanndd  CCoolloorr  GGrraaddiinngg  SSyysstteemm  

PPoowweerrffuull  ––  MMuullttii--FFuunnccttiioonn  ––  PPoorrttaabbllee  ––  RRuuggggeedd  
  

11  BBeeyyoonndd  SSuuppeerr  WWrraanngglleerr™™  ssyysstteemm  iiss  ccaappaabbllee  ooff  mmuullttiippllee  ffoorrmmaatt  

CCoolloorr  GGrraaddiinngg  ssuuppppoorrttiinngg  mmoosstt  ccaammeerraass  iinncclluuddiinngg  RRAAWW  aanndd  

UUnnccoommpprreesssseedd  ffoorrmmaattss..  TThhee  ssyysstteemm  iiss  aavvaaiillaabbllee  wwiitthh  mmaannyy  

ccoommbbiinnaattiioonnss  ooff  ssttoorraaggee,,  ccaappttuurree  ccaarrddss  aanndd  ssooffttwwaarree  ddeeppeennddiinngg  oonn  

tthhee  aapppplliiccaattiioonn  aanndd  eennvviirroonnmmeenntt,,  iinncclluuddiinngg  aa  ccoonnffiigguurraattiioonn  

ssppeecciiffiiccaallllyy  ffoorr  ttaappeelleessss  wwoorrkkffllooww  IInnggeesstt  aanndd  DDaaiilliieess  GGeenneerraattiioonn..  

TThhee  SSuuppeerr  WWrraanngglleerr  uussiinngg  ooppttiioonnaall  hhaarrddwwaarree  iiss  aallssoo  ccaappaabbllee  ooff  

ccaappttuurriinngg  ssiinnggllee  oorr  dduuaall  HHDD--SSDDII  uunnccoommpprreesssseedd  aanndd  ccoonnvveerrttiinngg  ttoo  

DDPPXX  oorr  DDNNxxHHDD  iinn  rreeaall  ttiimmee..  
  

SSyysstteemm  FFeeaattuurreess  aanndd  OOppttiioonnss::  

  CCeerrttiiffiieedd  wwiitthh  BBMMDD  DDaaVViinnccii  RReessoollvvee,,  AASSSSIIMMIILLAATTEE  SSCCRRAATTCCHH,,  

QQuuaanntteell  PPaabblloo  RRiioo,,  RREEDD  CCIINNEE--XX,,  AAddoobbee  SSppeeeeddGGrraaddee..  

  DDuuaall  IInntteell  EE55  2266xxxx  XXeeoonn  44  oorr  66  CCoorree  ++  HHTT  PPrroocceessssoorrss  ==  2244  ––  3322  

XX  22..6666  uupp  ttoo  33..66  GGHHzz  pprroocceessssoorr  uunniittss,,  wwiitthh  1166--3322GGBBss  QQuuaadd  ffeettcchh  mmeemmoorryy..  

  HHiigghh  PPeerrffoorrmmaannccee  OOppeenn  GGLL  DDuuaall  DDVVII  PPoorrtt  VViiddeeoo  ccaarrdd..  OOppttiioonnss  aavvaaiillaabbllee..  

  RRuuggggeedd  PPoorrttaabbllee  aallll--mmeettaall  ccaassee  iinncclluuddeess  aa  bbuuiilltt--iinn  1177""  HHiigghh  RReessoolluuttiioonn  ((11992200xx11220000))  LLCCDD  ssccrreeeenn  

aanndd  ffoolldd--  ddoowwnn  kkeeyybbooaarrdd  wwiitthh  bbuuiilltt--iinn  ttoouucchh  ppaadd..    

  CCoommpplleetteellyy  sseellff--ccoonnttaaiinneedd..  PPlluugg  tthhee  ssyysstteemm  iinnttoo  AACC  ppoowweerr,,  ppuusshh  ssttaarrtt  aanndd  iitt  iiss  rreeaaddyy  ttoo  uussee..    

  CCuussttoomm  rroollll--aabboouutt  ccaassee  ffoorr  llooccaall  ttrraavveell..  CCuussttoomm  SSttoorrmm  ccaasseess  aavvaaiillaabbllee  ffoorr  sshhiippppiinngg  aanndd  aaiirr  ttrraavveell..  

  SSeellff  ccoonnttaaiinneedd  ssttoorraaggee  ccoonnssiissttss  ooff  aa  ssoolliidd  ssttaattee  ssyysstteemm  ddrriivvee  aanndd  aa  ddiisskk  aarrrraayy  ooff  66  xx  22..55””  hhiigghh  

ppeerrffoorrmmaannccee  ddrriivveess  iinn  rreemmoovvaabbllee  bbaayyss..  TThhee  ddaattaa  aarrrraayy  hhaass  uupp  ttoo  66TTBBss  ooff  RRaaww  ssttoorraaggee  oorr  55TTBBss  iinn  aa  

ffuullllyy  pprrootteecctteedd  RRAAIIDD  55  ccoonnffiigguurraattiioonn..  TThhee  bbaannddwwiiddtthh  iiss  >>550000MMBB//ss  oorr  >>11GGBB//ss  ((ww//SSSSDDss))  ssuussttaaiinneedd  

ddaattaa  rraattee  iinn  RRAAIIDD  55,,  aanndd  >>11..22GGBB//ss  ((SSSSDD))  iinn  RRAAIIDD  00..    

  WWiinnddoowwss  77  6644  PPrrooffeessssiioonnaall  ooppeerraattiinngg  ssyysstteemm..  
  

SSyysstteemm  ccaann  bbee  sshhiippppeedd  ttuurrnnkkeeyy  wwiitthh  tthhee  DDaaiilliieess,,  CCoolloorr  GGrraaddiinngg  oorr  NNLLEE  ssooffttwwaarree  ooff  cchhooiiccee..  

HHaarrddwwaarree  WWaarrrraannttyy  aanndd  SSuuppppoorrtt::  11  BBeeyyoonndd  SSuuppeerr  WWrraanngglleerr  ssyysstteemmss  iinncclluuddee  aa  11  yyeeaarr  

oorriiggiinnaall  ppaarrttss  wwaarrrraannttyy..  AAllll  HHaarrdd  DDrriivveess  aarree  eeaassiillyy  rreemmoovveedd  aanndd  ccaarrrryy  tthhee  11  BBeeyyoonndd  aaddvvaanncceedd  

rreeppllaacceemmeenntt  ccrroossss  sshhiipp  wwaarrrraannttyy..  IInncclluuddeedd  iiss  aapppplliiccaattiioonnss  ssuuppppoorrtt  ffoorr  11  BBeeyyoonndd  ssuupppplliieedd  

ttuurrnnkkeeyy  ssooffttwwaarree  pprroovviiddeedd  bbyy  oouurr  tteeaamm  ooff  vviiddeeoo  pprrooffeessssiioonnaall  eexxppeerrttss..    
  

SSyysstteemm  RReeccoovveerryy  aanndd  DDaattaa  BBaacckkuupp::  AAllll  11  BBeeyyoonndd  ssyysstteemmss  ccoommee  wwiitthh  aa  rreeccoovveerryy  iimmaaggee  ooff  

tthhee  ffuullllyy  iinnssttaalllleedd  aanndd  tteesstteedd  ""aass  sshhiippppeedd""  ssooffttwwaarree..  AAnndd  eeaacchh  ssyysstteemm  iinncclluuddeess  aa  ffuullllyy  lliicceennsseedd  

bbaacckkuupp  aanndd  rreeccoovveerryy  ssooffttwwaarree  aapppplliiccaattiioonn..  

11  BBeeyyoonndd™™  SSuuppeerr  WWrraanngglleerr™™  

                    FFuullll  PPoorrttaabbllee,,  RRuuggggeedd  2244--3322  PPrroocceessssoorr  PPoowweerr  
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11  BBeeyyoonndd™™  SSuuppeerr  WWrraanngglleerr™™  

                    WWrraanngglleerr  CCuussttoomm  BBiiggffoooott  CCaarrttss  AAvvaaiillaabbllee  
  

  

  

WWrraanngglleerr  MMoodduullaarr  CCaarrttss  ccaann  bbee  uusseedd  ttoo  ccoonnvveenniieennttllyy  rroollll  aarroouunndd  

tthhee  ssttuuddiioo  oorr  sseett  aanndd  qquuiicckkllyy  bbrreeaakk  ddoowwnn  iinnttoo  eeaassiillyy  mmoovvaabbllee  

ccuubbeess  oorr  jjuusstt  rreemmoovvee  tthhee  WWrraanngglleerr  aanndd  uussee  iitt  ssttaanndd--aalloonnee  iinn  ttiigghhtt  

rreemmoottee  llooccaattiioonnss  wwhheerree  ccaarrttss  jjuusstt  ddoonn’’tt  wwoorrkk..  

  

CCuussttoomm  WWrraanngglleerr  FFiixxeedd  ccaarrttss  aallssoo  aavvaaiillaabbllee..  

  
 


