ONYX® Braço Flexível Edição PC

FICHA TÉCNICA
(Ref. 5015)
Características:






Torne o seu PC num gestor de ferramentas de visão e de imagem que lhe
permite trabalhar com imagens ampliadas a partir de uma câmara e ecrã de PC
ampliado ao mesmo tempo.
O Onyx Braço Flexível Edição PC produz imagens exactas e nítidas em três
modos distintos de visualização: distância, documento e auto- visualização.
A poderosa câmara Onyx está montada num braço articulado omnidireccional
que pode mover horizontalmente, verticalmente e lateralmente com um alcance
total até 76,2cm.
Pode ajustar a câmara a uma ampla variedade de posições para trabalhar com
projectos ou objectos 3-D.
A câmara amplia até 75x num monitor de PC de 15 polegadas.
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O Onyx Braço Flexível Edição PC liga-se através de um cabo USB a qualquer
computador e vem com o software de ampliação de ecrã e com apoio de voz
MAGic® da Freedom Scientific.
O acréscimo do novo MAGic EyeMerge™ permite que tenha uma ampliação
eficaz ao longe e ao perto, ampliação de ecrã do PC e a possibilidade de
personalisar, guardar e trabalhar imagens para maximizar a produtividade
quando trabalha com um PC, documentos e/ou visualização de uma
apresentação ou palestra.
O Onyx Baraço Flexível Edição PC pode capturar várias imagens de
visualisações (tanto perto como do outro lado de um grande auditório). Depois
pode trabalhar com estas imagens no seu PC no modo de ecrã total ou de ecrã
dividido sem que necessite de constantes ajustamentos de câmara.
As muitas características do Onyx Braço Flexível Edição PC incluem:
o Característica Encontrar (Find Feature).
o Bloqueio de Foco (Focus Lock).
o Fixar a Imagem (Freeze Frame).
o Controlo Remoto RF.
o Câmara destacável.
o Fonte de alimentação universal 110-240 volts.
o Um design leve e compacto que se monta e desmonta rapidamente para
uma fácil portabilidade.
o A câmara receber a sua alimentação através do PC via duas portas USB.
o Software de ampliação de ecrã MAGic com aopio de voz e MAGic
EyeMerge com as seguintes características:
 Alterne rapidamente entre visaização de ampliação de ecrã do PC
e visualização de câmara.
 Criar múltiplas visualizações de ecrã dividido.
 Alterar as cores do texto e de fundo.
 Passe facilmente por múltiplas imagens.
 Ajuste os níveis de contraste.
 Adicione máscaras para reduzir o brilho.

Detalhes técnicos:
Ampliação:


Até 75x (monitor de PC de 15 polegadas)

Peso:



Braço com câmara: 2 KG
Só Câmara: 420g
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