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QOMO QD 3700

Hinnang: Pole
veel hinnatud
Hind
Müügihind
allahindlusega
Müügihind1220,00 €
Allahindus
Küsi selle toote kohta küsimus

Kirjeldus
Õpetajatele
meeldib QD3700 paindlikkus ja võimsad lisad samal ajal kui IT inimestele meeldib seadme hind. Neid seadmeid on
müüdud kümneid tuhandeid üle maailma ning QD3700 on tõestanud, et on väga vastupidav ning töökindel. QD3700 on on
muutnud tarbija ootusi dokumendikaamera suhtes. Meie insenerid on lisanud QD3700-le täieliku multi-meedia juhtimise, video
ja projektori kotrolli. Kaamerale saab järgi ühendada 2 Mac-i või PC arvutit (koos audioga), DVD/CD ja VCR mängijad ning selle
juures on vaja ainult ühte VGA juhet, et ühendada QD3700 projektoriga ning esitada pilte ja audiot kõigist nendest seadmetest.
Omadused

XGA väljund mida saab kasutada iga kõrge resolutsiooniga seadmega
Kõrge kvaliteediga täppisobjektiiv, 12x optiline suurendus+10x digitaalne suurendus
Mootoriga kaamera
Sisseehitatud Multi-Meedia ümberlülitus ja kontroll
Sisemine mälu salvestamaks kuni 7 kõrge resolutsiooniga pilti
Kiire USB 2.0 port video ja piltide edastamiseks arvutisse (PC, Mac)
Pildi manipuleerimise ja töötlemise vahendid
2 RGB sisendit ja väljundit
LED valgustus külgedel ja põhjal, loodussõbralik ning kestab kuni 10 aastat
Staatiline/Dünaamiline tööre?iim kõrgresolutsiooniga piltide või liikuva pildi edastamiseks
LED põhjavalgusega saab vaadata nii läbipaistvaid, röntgenipilte, fotonegatiive ja väikseid slaide
Juhtimine nii seadmelt kui puldist
Mootoriga kaamera võimaldab kasutajal juhtpaneeli või puldi klahvidega liikuda kujutisel üles-alla. Sujuv kaamera liikumine
tagab selge kujutise ja kasutuslihtsuse.
Sisse-ehitatud projektori juhtimine võimaldab lülitada projektorit sisse/välja ning vahetada sisendeid.
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Arvutist juhtimine - võimalik juhtida ka arvuti kaudu läbi RS232 serial liidese.
Kaugjuhtimispult võimaldab kasutada kõiki juhtpaneelil toodud funktsioone ning annab võimaluse projektorit sisse/välja lülitada,
mis vähendab vajaminevate pultide arvu.
Digitaalsed funktsioonid:

Pealkirja funktsioon, poolitatud ekraan, parandatud liikuva ja liikumatu kujutise kvaliteet, sisse-ehitaud valgustahvel,
kujutise kiire salvestamine arvutisse.
Mitmekülgne ühilduvus ja aktiivne VGA läbilase:
2 RGB sisendit, 1 S-video ja 1 C-video sisend, 2 RGB väljundit, 1 S-video ja 1 C-video väljund. Kaamera, arvuti ja DVDmängija signaalid saab lasta projektorisse ühe RGB väljundi kaudu.
Kõrge kujutise kvaliteedi tagavad 1/4" CCD ja sisse-ehitatud digitaalne kujutise töötlemise süsteem, mis tagavad kõrge
resolutsiooni (780 000 pikslit) koos SVGA ja XGA väljundiga.
220x kiire automaatse fookusega zoom (12x optiline ja 10xdigitaalne) võimaldab fokuseerida ka objektide peenemaid
detaile, saades tulemuseks terava, kontrastse ja detailiderohke kujutise.
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