ONYX® Deskset 17 e Deskset 19

FICHA TÉCNICA
(Ref. 5012)
Características:



Os modelos ONYX Deskset são as soluções de baixa visão ideias para
transportar e têm uma ampliação clara e poderosa para além de serem fáceis de
usar.
O Onyx adapta-se a qualquer situação, desde uma sala de aula a uma reunião ou
ao ambiente da casa, adapta-se a qualquer situação tão rapidamente como o
utilizador.
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Os modelos Onyx Deskset têm a sua câmara montada num braço rotativo que
está ligado a um monitor de painel plano.
Os modelos Onyx produzem uma ampliação exacta em três modos distintos de
visualização:
o Modo de distância: mesmo os objectos do lado oposto de uma grande
sala ou auditório podem ser vistos num foco agudo;
o Modo de ampliação de documentos: amplia documentos, etiquetas de
produtos, trabalhos manuais, etc.
o Modo de auto-visionamento: obtém uma imagem ampliada de si.
A câmera grava as configurações que determinar para cada modo para que possa
alternar entre os diferentes modos de visualização sem estar a fazer de novo a
focagem ou o reajustamento da câmara.
O braço de montar a câmara tem três eixos e a câma ra tem uma rotação de 350
graus permitindo que a coloque em inúmeras posições diferentes.
A câmera pode ser montada em qualquer dos lados do monitor e o monitor pode
ser elevado ou baixado e inclinado para a frente ou para trás para um maior
conforto.
Tem vários modos para que possa escolher qual se adapta melhor para que
consiga trabalhar com o ampliador: modo de cor normal, modo preto reforçado
em branco positivo, branco reforçado em preto negativo ou modo de cor inversa
que pode ser usado para aumentar o contraste sem perda dos detalhes.
Tem à sua disposição uma gama completa de ajuste de brilho para eliminar o
brilho intenso e para permitir uma visão com baixa luminosidade
Tem menu Máscara o que permite cobrir zonas em determinadas áreas do écrã
tornando mais fácil a focagem de uma área específica e estabiliza o brilho.
Tem linhas de leitura para que possa manter a sua localização quando está a ler
um texto.
A característica Localizar (Find) estabelece uma perpectiva de visualização de
uma imagem antes de fazer o zoom in.
O bloqueio de foco mantêm um objecto ou documento nítido e claro quando está
a trabalhar ou a escrever debaixo da câmara
A moldura de fixar providencia um tempo amplo para analisar a imagem
Possui um comando pequeno
Liga-se a uma tomada standard
O Onyx tem um desenho compacto e leve com uma pega integrada. Para guardar
o Onyx na mala transportadora coloque a câmera atrás do monitor.

Detalhes técnicos:
Ampliação:



Até 85x: Onyx Deskset 17
Até 95x: Onyx Deskset 19
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A 289mm:
o Onyx Deskset 17: 8x
o Onyx Deskset 19: 9x

Espaço de Trabalho debaixo da câme ra:


289mm

Câmara:


Modo de cor normal, modo preto reforçado em branco positivo, branco
reforçado em preto negativo ou modo de cor inversa que pode ser usado para
aumentar o contraste sem perda dos detalhes.

Peso:




Onyx Deskset 17: 5.440Kg
Onyx Deskset 19: 7Kg
Câmera: 420g
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