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PRESSMEDDELANDE 
 

Axis Communications har belönats med Red Dot Design Award för nätverkskameran 

AXIS P5415-E PTZ, som med sin nyskapande utformning smälter in diskret i 

omgivningen. Red Dot Design Award har delats ut sedan 1955 och är en av världens 

mest välkända designutmärkelser. 

 
Axis Communications, världsledande inom nätverksvideo, har 

tilldelats den prestigefyllda utmärkelsen Red Dot Design Award 

för den nyskapande konstruktionen och utformningen av 

nätverkskameran AXIS P5415-E PTZ, som gör att kameran blir 

ett med väggytan och smälter in diskret i en byggnad. Kameran 

kan installeras direkt på en vägg, utan att någon monteringsarm 

behövs. Tack vare den inbyggda konsolen behövs ingen separat 

monteringsanordning, och installationen blir enklare, snabbare 

och betydligt billigare.  

 

AXIS P5415-E PTZ uppfyllde Red Dot-juryns kriterier på 

nyskapande, funktion, formell kvalitet, ergonomi, hållbarhet, 

symboliskt och känslomässigt innehåll, produktperiferi, tydliga 

kvaliteter och miljövänlighet. 4 815 produkter tävlade i 23 

huvudkategorier, och har utvärderats av en internationell jury 

bestående av 40 kända formgivare. Efter dagens 

pristillkännagivande kommer AXIS P5415-E PTZ att ställas ut 

på Red Dot-designmuseet i Essen i Tyskland. 

 

 
AXIS P5415-E monteras direkt på en väggyta utan att någon monteringsarm av vanlig typ behövs. Med denna 

nyskapande utformning blir kameran en del av byggnaden och smälter in i miljön. 

 

”AXIS P5415-E har en nyskapande konstruktion och form som inte bara tilltalar arkitekter och 

formgivare, utan också gör kamerainstallationen stabil och kostnadseffektiv”, säger Erik Frännlid, 

produktchef på Axis Communications. ”Denna prestigefyllda designutmärkelse ger en bekräftelse på 

styrkan i nyskapandet hos Axis Communications och vår ständiga strävan att ge våra kunder allt 

smartare och säkrare lösningar.” 

 

Kamerans inbyggda solskydd kan tas bort och målas om för att passa till monteringsytans färg. 

Invändigt har AXIS P5415-E kraftfull optisk 18x-zoom och 1080p full-HDTV-upplösning för 
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detaljerad videoövervakning. Kamerans panorerings- och lutningssystem är extremt hållbart och 

mycket effektivt eftersom det inte finns några mekaniska delar i form av remmar eller drev. Ett säkert 

och lättanvänt webbgränssnitt möjliggör bekväm fjärrkonfigurering av AXIS P5415-E. Kameran kan 

användas i temperaturer mellan -20 och +50 °C, och har stöd för Power over Ethernet (PoE), vilket gör 

att inga extra kablar behövs. 

 

Med sitt direktdrivna panorerings- och lutningssystem är AXIS P5415–E en tillförlitlig PTZ 

nätverkskamera med litet behov av underhåll. Med sin mycket ljuskänsliga bildsensor ger den en 

högkvalitativ videoupptagning under ljusfattiga förhållanden. Med dag/nattfunktionen utnyttjas på 

natten infrarött ljus från tillgängliga ljuskällor för att ge högkvalitativ svartvit video. 

 

För mer material: 

Foto: www.axis.com/corporate/press/press_material.htm?key=p5415e 

Film: http://www.axis.com/r/video-p5414e 

Produktsida: http://www.axis.com/products/p54_series/ 

 
För mer information, kontakta:  

Lena Hedén, PR Marketing Manager, Axis Communications 

Phone: + 46 46 272 1800, E-mail: pressoffice@axis.com 

 

Om Axis Communications 

Axis erbjuder intelligenta säkerhetslösningar som möjliggör för en smartare och säkrare värld. Som 

marknadsledare inom nätverksvideo driver Axis branschutvecklingen genom att kontinuerligt lansera innovativa 

nätverksprodukter, baserade på öppna plattformar, som adderar ökat kundvärde och distribueras i ett globalt 

partnernätverk. Axis har långsiktiga relationer med partner och erbjuder dem kunskap och banbrytande 

nätverksprodukter på befintliga och nya marknader. 

Axis har över 1 600 engagerade anställda i över 40 länder runt om i världen och arbetar med ett nätverk av fler 

än 65 000 partner i 179 länder. Axis är ett svenskt företag som grundades 1984 och är noterat på NASDAQ 

OMX Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com. 
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