
Mikroskop PCE-DHM 10

Mikroskop PCE-DHM 10
500x zoom / 7.62 cm (3 inç) TFT renkli ekran / Mobil kullanım için

Mikroskop PCE-DHM 10, entegre 7.62 cm TFT renkli ekranı ve lityum iyon pili ile bilgisayardan bağımsız olarak kullanılabildiğinden mobil
kullanım imkanı sunar. 8 beyaz LED’i bulunan mikroskobun 500 kata kadar büyütme özelliği sayesinde görüntü ya da videolardaki en küçük
detaylar bile yakalanabilir. Mikroskobun entegre 5 megapiksel kamerası (12 milyon piksel enterpolasyonlu) ile büyütülen nesnelerin net
görüntüleri elde edilir. Mikroskopta bulunan yakınlaştırma tuşu kullanılarak görüntü detayları doğrudan TFT renkli ekranda büyütülebilir ve
videolar oynatılabilir. Geleneksel bir dijital kamerada olduğu gibi mikroskop ile elde edilen görüntüler de bir tuşa basılarak doğrudan mikro SD
hafıza kartında kaydedilir. Ardından, kaydedilen görüntüler, USB 2.0 portu aracılığıyla bilgisayara aktarılabilir.

Dijital teknolojisi sayesinde mikroskop PCE-DHM 10 çok yönlü bir ölçüm cihazıdır. Mikroskop, evde, okulda, eğitimde, araştırma ve profesyonel
uygulamalarda vb. nesnelerin incelenmesi, hassas bir şekilde ölçülmesi ve fotoğraflanması için uygundur. Mikroskobun teslimat içeriğinde yer
alan yazılım yardımıyla görüntü ve videolar kaydedilebilir, arşivlenebilir ve e-posta aracılığıyla istenilen kişilere gönderilebilir.

 Katlanabilir 7.62 cm (3 inç) TFT renkli ekran
 5.0 megapiksel CMOS görüntü sensörü
 Görüntü çözünürlüğü: 12 milyon (enterpolasyon), 9 milyon (enterpolasyon), 5 milyon, 3 milyon, 1.3 milyon, VGA
 Deklanşör hızı: 1 sn … 1/1000 sn
 Odaklama: 10 … 30 mm
 Görüntü depolama için tuş
 Dijital zoom (4x) için tuş
 Yaklaşık 20, 200 ve 500 kat büyütme (5 megapiksel çözünürlüğe göre)
 Yakınlaştırılmış görüntüde mesafelerin ve alanların doğru ölçekli ölçümleri için yazılım
 Video kaydı için yazılım. Video kayıt çözünürlüğü: VGA ve QVGA
 Çift eksenli 27X & 100X mikroskop lensi
 Aydınlatma: 8 beyaz LED
 Mikro SD kartta (32 GB’ kadar) bilgisayardan bağımsız depolama
 USB 2.0 (USB 1.1 ile daha düşük çözünürlük) aracılığıyla bağlantı



Teknik özellikler
Model PCE-DHM 10

Renk Siyah (yumuşak kauçuk)

Görüntü Çözünürlüğü (piksel) 12 milyon (enterpolasyon), 9 milyon (enterpolasyon),

5 milyon, 3 milyon, 1.3 milyon, VGA

Güç Kaynağı Lityum iyon pil 3.7 V

Sistem Gereksinimleri Windows XP SP2, Windows Vista, Windows 7, Mac 10.5 ve üzeri

Boyut 130 x 112 x 28 mm

Ağırlık 171 g

Ek bilgi
Kullanım Kılavuzu


Teknik Katalog


Ürün hakkında daha fazla bilgi


Benzer ürünler
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