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Bevielė automatiškai fokusuojanti intraoralinė kamera su pelytės funkcija

3 Specification

Kamera
(su galvute)

Modelio pavadinimas

Darbinė įtampa

Matmenyst

Masė

Rezoliucija

Sensoriaus tipas

3.7V

266 x 31 x 37 mm

140 g

1.3 Mega pixel

CMOS / Liquid lens

Kroviklis Matmenys

Masė

Darbinė įtampa

169 x 148 x 89 mm

170 g

5V

IC-WHT60

Vienkartinė danga Matmenys

Kiekis

Medžiaga

32 x 100 mm

Apie 100 vnt. remiantis svoriu x 2 vnt.

Polietilenas

Adapteris Tinklo įtampa

Naudojama įtampa

UL skaičius

AC 100 ~ 240 V

DC 5V 2A

E333054

5 DrsViewer2
Nuosava paveikslėlių
peržiūrėjimo programa.

2 Bevielis imtuvas
- Veikia naudodamas USB kaip energijos šaltinį
   Nereikalauja papildomo elektros tiekimo.
   Imtuvas veikia naudodamas USB elektros energija. 

- Kompaktiškas dizainas
   Kompaktiškas imtuvas neužima daug vietos.

- Neribotas imtuvų kanalų skaičius
   Skaitmeninis bevielio ryšio tipas palaiko neribotą kanalų skaičių.
   Naudotojas gali naudoti keletą imtuvų vienu metu.

4 Minimalūs reikalavimai sistemai 
PC sistema:
OS:

USB jungtis:

2.0 Ghz CPU, 1GB RAM
Windows XP service pack 2
(Windows XP 64 bit nepalaikoma)
USB 2.0

Whicam Story3 CS galimybės1

HD paveikslėliai
Aukštos raiškos detalesni paveikslėliai.

Reguliuojamas galvutės kampas
Naudotojas gali nustatyti kamerą patogesniu kampu.

Greitas bevielis ryšys
Greitas bevielis skaitmeninis ryšys be pertrūkių perduoda aiškesnį gyvą vaizdą.

Automatinis fokusavimas
Reali automatinio fokusavimo funkcija leidžia gauti aiškesnį vaizdą.

Įmontuota Gyro pelytė 
Gali būti naudojama kaip pelytė.

Didelės talpos baterija
Prailgina darbo laiką tarp baterijos pakrovimų.

Programinės įrangos suderinamumas
Suderinama su klaviatūros greitaisiais klavišais ir įvairiomis tvarkyklėmis.

OLED ekranas
Šviesus ir aiškus OLED ekranas rodo įvairias įrenginio būsenas.

Reguliuojamas LED šviesumas
Galima reguliuoti LED šviesumą, norint išvengti šviesos atspindžio.

280˚ pasukama galvutė
Lengvai pasiekiamos net tolimiausios burnos ertmės.

3 spalvų atspalviai
Yra galimybė vaizdą matyti trimis atspalviais: originaliu, šiltesniu, šaltesniu.
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