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Mikroskopo sistema, Tipas: DMS300

Užsakymo data

Užsakymo numeris 491795 DMS300

GTIN 7630003575002

Produktų klasė 49B

Aprašymas

Modelis:
Skaitmeninė mikroskopo sistema su įmontuota High-End optika ir našiu skaitmeniniu
fotoaparatu, su LED apšvietimu ir pasukamos rankenos sistema. Optimizuota skaitmeninei
patikrai ir dokumentacijai pramoninėje aplinkoje.
· Skaitmeninė kamera su 2,5 megapikselių skiriamąja geba.
· Didelis tiesioginio vaizdo greitis: iki 30 kadrų per sekundę.
· Programuojami išankstiniai nustatymai ir importuojamos vaizdų perdangos.
· Tiesioginis visų fotoaparato parametrų valdymas naudojant infraraudonųjų spindulių

nuotolinio valdymo pulteliu (HD režime).
· Tiesioginis HD vaizdo klipų įrašymas į SD kortelę.
· 8:1 padidinimo diapazonas (su stabdymu spustelėjus) leidžia greitai pakeisti iš apžvalgos

į priartintą vaizdą.
· Padidinimo diapazonas nuo 15× iki 120× skaitmeniniu būdu (su 0,8× objektyvu) su 22

colių monitoriumi.
· Parfokalinė optika − nereikia iš naujo fokusuoti pakeitus padidinimą.
Privalumai:
· Ergonomiškas darbas dėl patogaus valdymo.
· Optimizuotas paprastai ir greitai kokybės kontrolei, patikroms ir dokumentavimui.
· Galimas eksploatavimas tik su HD monitoriumi be kompiuterio.
· Tiesioginis kameros parametrų valdymas.
· Leica LAS EZ programinė įranga nuotraukų užfiksavimui kompiuteryje.
Tiekimo sudėtis:
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Stereomikroskopas, pasukamas svirtinis stovas, objektyvas 0,8×, LED žiedinis šviestuvas,
rankinis / kojinis jungiklis, 2 nuotolinio valdymo pultai, HDMI ir USB laidai, universalus USB
maitinimo blokas, SD kortelė. Su programine įranga Leica Application Suite EZ (LAS EZ).
Priedai pasirinktinai:
Kontūrų šviestuvas Nr. 491777 dyd. BLI.
Tiesioginio vaizdo skiriamoji geba maksimali: 1920×1080 px
Vaizdo klipų skiriamoji geba maksimali: 1920×1080 px
Vienos nuotraukos skiriamoji geba maksimali: 1824×1368 px
Objektyvas: 0,8× achromatinis
Svoris: 24,2 kg

Techninis aprašymas

Tiesioginio vaizdo skiriamoji geba maksimali 1920×1080 px

Svoris 24,2 kg

Objektyvas 0,8× achromatinis

Vaizdo klipų skiriamoji geba maksimali 1920×1080 px

Vienos nuotraukos skiriamoji geba maksimali 1824×1368 px

Maitinimas Maitinimo šaltinis

Produkto rūšis Video kontrolės sistema

Priedai

Kontūrų šviestuvas  Tipas BLI 491777 BLI
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