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Mikroskop cyfrowy
INSKAM 306 HDMI LCD
Nasza cena brutto:

458 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Producent

INSKAM

Opis produktu

MIKROSKOP INSKAM 306 z HDMI I LCD
Profesjonalny mikroskop cyfrowy INSKAM 306 z powiększeniem
1000x z ekranem 4.3" doświetlaniem LED oraz funkcją nagrywania
VIDEO i robienia zdjęć. Mikroskop z wyjściem HDMI - oglądaj
obraz na monitorze/ telewizorze.
Marka INSKAM została stworzona z myślą o wykorzystaniu wysokiej
jakości matryc cyfrowych do użycia w specjalistycznych
urządzeniach jak endoskopy czy mikroskopy.
Dopracowana konstrukcja wraz z dedykowanym oprogramowaniem
pozwala wybić się na tle konkurencji. Marka INSKAM łączy w sobie
doskonałą jakość w przystępnej cenie.

MIKROSKOP CYFROWY LCD INSKAM 306 W SKRÓCIE
Profesjonalny mikroskop cyfrowy wraz ze stojakiem
Powiększenie do 1000x - wartość na ekranie 65"
Dodatkowo ZOOM cyfrowy 4x
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Duży i czytelny ekran LCD 4.3" 16x9
Obsługa kart pamięci microSD do 32GB
Regulowany precyzyjny statyw wykonany z aluminium
Zainstalowany sensor 2Mpix FULL HD
Rozdzielczość zdjęć 2400x675pt
Maksymalna rozdzielczość VIDEO : 1920x1080p (bez interpolacji)
Doświetlenie za pomocą 8 diod LED
Płynna regulacja jasności diod
Port HDMI - możliwość podglądu obrazu na zewnętrznym
monitorze
Wygodny przycisk wykonywania zdjęcia w podstawie mikroskopu
Wbudowany ogromny akumulator 1500mAh - do 4h pracy

PROSTA OBSŁUGA - DOKŁADNE DZIAŁANIE - MOŻLIWOŚĆ NAGRYWANIA VIDEO I ROBIENIA ZJDĘĆ
Idealne uzupełnienie dla serwisów, szkół, firm itp.

PRECYZYJNE WYKONANIE
Statyw jak i sam mikroskop został wykonany z dbałością o szczegóły.
Przygotowanie urządzenia do pracy zajmuje kilka chwil - mikroskop
jest już złożony w opakowaniu i wystarczy jego włączenie.
W zestawie znajdują się wszelkie akcesoria potrzebne do rozpoczęcia
pracy (brak w zestawie karty pamięci)
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SZYBKA INSTALACJA - PRECYZJA WYKONYWANYCH RUCHÓW STATYWU
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MIKROSKOP INSKAM 306
Po długich poszukiwaniach chcemy zaoferować Państwu naszym
zdaniem najlepszy mikroskop cyfrowy z ekranem LCD i
wyjściem HDMI w stosunku cena/jakość.
Oferowany mikroskop dzięki zastosowaniu dużej matrycy
2MPIX i ekranu LCD o przekątnej 4.3" pozwala na żywo
oglądać obiekty w powiększeniu. Można dodatkowo
wyprowadzić sygnał na zewnętrzny monitor dzięki złączu
microHDMI (brak przewodu w zestawie)
Korzystając z doświetlania diodami LED (8szt) - każdy
obserwowany przedmiot będzie doskonale doświetlony.
Natężenie światła możemy płynnie regulować potencjometrem.
Mikroskop został wyposażony w złącze karty microSD i
obsługuje karty do maksymalnej pojemności 32GB.
Podczas pracy można w wygodny sposób zarejestrować
materiał VIDEO z podglądu rób wykonać zdjęcia o wysokiej
jakości.
Podłącz mikroskop przez złącze micoHDMI do
telewizora/ monitora
Podłącz mikroskop przez złącze USB to komputera
marki APPLE
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Podłącz mikroskop przez złącze USB do dowolnego
komputera PC / Laptopa

BUDOWA URZĄDZENIA
1. Duży i czytelny ekran 4.3"
2. Slot na karty pamięci do 32GB microSD (brak karty w
zestawie)
3. Wyjście microHDMI - podłącz monitor / telewizor
4. Płynna regulacja diod LED
5. Regulacja skupienia
6. Wbudowane 8 diod LED
7. Blokowanie wysokości tacki
8. Regulacja wysokości tacki
9. Klipsy przytrzymujące
10. Przycisk wykonania zdjęcia, wykonania nagrania VIDEO
11. Przycisk RESET
12. Port microUSB - ładowanie lub podłączenie do PC
13. Dioda sygnalizująca naładowanie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
Powiększenie - do 1000x
Wbudowany ekran LCD - TAK 4.3"
Rozdzielczość obrazu robocza - 1080p
Rozdzielczość nagrywania -1920x1080p HD
Format wykonywanych nagrań- AVI
Wbudowany akumulator - tak, 1500mAh
Czas pracy na akumulatorze - do 4 h
Funkcja wykonywania zdjęć - tak 2400x1350
Obsługa kart pamięci- microSD do 32GB
Język menu- Angielski
Statyw- tak
Doświetlanie- tak, wbudowane 8diod LED
Regulacja doświetlania- tak, płynna regulacja potencjometrem
Zoom cyfrowy- tak, 4x
Złącze HDMI- tak port microHDMI

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU
Oryginalny mikroskop cyfrowy INSKAM 306
Precyzyjny statyw
Ściereczka z mikrofibry
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Przewód microUSBUSB do zasilania/ ładowania
Pełna instrukcja w języku polskim
Całość zapakowana w estetyczne pudełko
Dowód zakupu (paragon/ FVAT)
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