ONYX® Braço Rotativo

FICHA TÉCNICA
(Ref. 5014)
Características:






Esta pequena e poderosa câmara amplia até 100x e encontra-se armada num
braço rotativo que lhe proporciona três visualizações diferentes: distância,
documento e auto-visualização.
Liga-se facilmente à sua TV para uma solução de ampliação vídeo acessível.
Altere a ampliação, o brilho, o contraste e as funcionalidades de monitoramento
com um controlo remoto RF.
Não necessita tocar na câmara depois de ela estar colocada no braço nem
necessita de apontar o controlo remoto para a câmara para a poder controlar.
O espaço de trabalho debaixo da câmara é de 28,9 mm proporcionando assim o
espaço de que necessita para trabalhar com objectos com as suas mãos ou com
ferramentas.
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Utilize a Característica Encontrar (Find Feature) para apontar a um objecto
distante antes de fazer o zoom in.
Utilize o Bloqueio de Foco (Focus Lock) para manter um objecto ou um
documento focado enquanto trabalha ou escreve debaixo da câmara.
O Sensor de Posição (Position Sensor) retém as suas configurações em cada dos
três modos (distância, documento e auto-visualização) sem qualquer necessidade
de reajustamento da câmara ao mudar de visualização e voltar atrás.
As muitas características do DVD Onyx® Braço Rotativo incluem:
o Quatro modos de alto-contraste: cor; cor inversa; preto reforçado em
branco positivo; e, branco reforçado em preto negativo.
o Ajustamento de cor para eliminar o encadeamento e para permitir uma
visualização em ambientes de pouca luz.
o Mácara e linhas de leitura.
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.

Detalhes técnicos:
Ampliação:


Até 100x (televisão de 20 polegadas)

Espaço de Trabalho debaixo da câme ra:


289mm

Peso:



Braço com câmara: 2,58 KG
Só Câmara: 420g
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