Przenieś edukację
na wyższy poziom!
Wizualizery Lumens to nowoczesne narzędzia
edukacyjne wzbogacające zajęcia o możliwość
interaktywnej prezentacji. Idealnie sprawdzają
się we współpracy z projektorem lub monitorem
interaktywnym współtworząc nowoczesną,
multimedialną salę lekcyjną.
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LUMENS DC125
Wizualizer przenośny USB
ekonomiczne rozwiązanie zapewniające wysoką jakość
obraz w wysokiej rozdzielczości Full HD (1920 x 1080)
gęsia szyja umożliwiająca swobodne ustawienie kamery
względem obiektu
zasilanie za pomocą pojedynczego kabla USB
pozwalające uniknąć plątaniny kabli
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Lekcje przodem do klasy
Wizualizer w połączen
iu z projektorem
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lekcji na interakcji,
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kontakt z uczniami i zach
owując
większą kontrolę.

PRZYSTAWKA DC-A11

LUMENS DC170
Wizualizer przenośny
bardzo wysoka jakość obrazu w rozdzielczości Full HD
(1920 x 1080) przy 30 klatkach na sekundę
wbudowane porty VGA oraz HDMI umożliwiające bezpośrednie
podłączenie wizualizera do projektora lub monitora interaktywnego
mikrofon umożliwiający zapis prezentacji wraz z dźwiękiem
slot kart SDHC umożliwia zapis zdjęć i filmów bez potrzeby
podłączania komputera, a wbudowana pamięć umożliwia zapis zdjęć
nawet gdy nie ma pod ręką karty SDHC
w zestawie przystawka umożliwiająca współpracę
z mikroskopem

LUMENS DC192
Wizualizer przenośny
najwyższa jakość obrazu – rozdzielczość Full HD (1920 x 1080)
w ultra-płynnych 30 klatkach na sekundę
porty VGA oraz HDMI umożliwiające bezpośrednią współpracę
wizualizera z projektorami czy monitorami interaktywnymi
profesjonalne, 8-krotne przybliżenie optyczne pozwalające na
jeszcze bardziej szczegółowe prezentacje np. eksponatów
port USB umożliwiający podpięcie pamięci USB i bezpośredni zapis
zdjęć lub filmów, istnieje również możliwość zapisu zdjęć
na wbudowanej pamięci
mikrofon umożliwiający zapis filmów wraz z dźwiękiem
możliwość bezpośredniego podłączenia myszki komputerowej
i nanoszenia notatek na wyświetlany obraz bez potrzeby
używania komputera
w zestawie przystawka umożliwiająca współpracę
z mikroskopem
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Szczegółowe dane techniczne dostępne na stronie:
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LUMENS PC190
Wizualizer przenośny
wizualizer wyposażony w 5,5-krotne przybliżenie
optyczne, dodatkowo dostępny w ekonomicznej cenie
wysoka jakość obrazu w 30 klatkach na sekundę
i rozdzielczości 1280 x 800 idealnie pasującej do
projektorów WXGA
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port USB umożliwiający podpięcie pamięci USB
i bezpośredni zapis zdjęć lub filmów, istnieje również
możliwość zapisu zdjęć na wbudowanej pamięci
mikrofon umożliwiający zapis filmów wraz z dźwiękiem
możliwość bezpośredniego podłączenia myszki
komputerowej i nanoszenia notatek na wyświetlany
obraz bez potrzeby używania komputera
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LUMENS PS751
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Wizualizer stacjonarny
rozdzielczość Full HD przy płynnych 30 klatkach na
sekundę pozwala na uzyskanie obrazu najwyższej jakości
wbudowana podświetlarka umożliwiająca korzystanie
z foliogramów, negatywów czy zdjęć rentgenowskich
profesjonalne, 8-krotne przybliżenie optyczne
pozwalające na jeszcze bardziej szczegółowe prezentacje
np. eksponatów
dodatkowe oświetlenie w postaci dwóch lamp
LED na osobnych wysięgnikach pozwala na dopasowanie
oświetlenia do własnych potrzeb
port USB umożliwiający podpięcie pamięci USB
i bezpośredni zapis zdjęć lub filmów, istnieje również
możliwość zapisu zdjęć na wbudowanej pamięci

LUMENS PS760
Wizualizer stacjonarny
profesjonalne, 20-krotne przybliżenie optyczne –
jedne z największych dostępnych na rynku
wyjście HDMI, 2 wejścia oraz wyjścia VGA,
kontrola przez Ethernet, a także mnóstwo innych
opcji dla profesjonalnych użytkowników
port USB umożliwiający podpięcie pamięci USB
i bezpośredni zapis zdjęć lub filmów, istnieje również
możliwość zapisu zdjęć na wbudowanej pamięci
wbudowana podświetlarka umożliwiająca korzystanie
z foliogramów, negatywów czy zdjęć rentgenowskich
dodatkowe oświetlenie w postaci dwóch lamp
LED na osobnych wysięgnikach pozwala na dopasowanie
oświetlenia do własnych potrzeb

OPROGRAMOWANIE
Oprogramowanie Ladibug
Wszystkie wizualizery Lumens zaopatrzone są w przyjazne
użytkownikowi oprogramowanie Ladibug, które w znaczny sposób
ułatwia pracę z wizualizerem. Ladibug umożliwia m.in. nanoszenie
notatek na obraz, zapisywanie obrazu w postaci zdjęcia lub filmu
czy zmianę parametrów obrazu. Aplikacja ta to również dostęp do
popularnych narzędzi takich jak: reflektor czy kurtyna. Co ciekawe, wśród
dodatków znajduje się również możliwość nagrania filmu poklatkowego,
który służy do tworzenia popularnych Time-lapse.

Szczegółowe dane techniczne dostępne na stronie:
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Kamery PTZ (Pan/Tilt/Zoom – pozwalające na zdalne sterowanie
przez użytkownika) to uniwersalne urządzenia, które służą m.in.
do nagrywania spotkań w salach konferencyjnych, obrad, sesji
czy wykładów odbywających się w salach plenarnych. Co więcej
kamery PTZ pozwalają na przeprowadzanie transmisji na żywo,
a także mogą posłużyć jako idealne rozszerzenie zestawów do
wideokonferencji.

Uniwersalne kamery
PTZ Lumens

Główną zaletą kamer PTZ jest oferowana jakość obrazu
i szerokie możliwości dostosowania ustawień. Rozdzielczość
Full HD w 60 kl./sekundę, zaawansowane narzędzia korekcji
obrazu i redukcji szumów, a także niezwykle przydatne
w dużych salach przybliżenie optyczne. To wszystko
w połączeniu z możliwością swobodnego operowania kamerą
oraz przybliżeniem sprawia, że użytkownik otrzymuje niezwykle
sprawne urządzenie do nagrywania i przeprowadzania
transmisji.

LUMENS
VC-G30 / VC-G50
Kamera PTZ
rozdzielczość Full HD (1920 x 1080)
niezwykle płynny obraz - 60 klatek na sekundę nawet w najwyższej
rozdzielczości
regulacja ustawienia kamery:
horyzontalnie: od -170° do +170°
wertykalnie: w dół od -30° do +90° w górę
prędkość obracania kamery (horyzontalnie/wertykalnie) nawet do 300°
na sekundę
możliwość zapisania aż 128 profilów z ustawieniami (w tym
zapisaną pozycją kamery)
15-krotne przybliżenie optyczne oraz 12-krotne cyfrowe (VC-G30)
20-krotne przybliżenie optyczne oraz 12-krotne cyfrowe (VC-G50)
wyjścia wideo: 3G-SDi, DVI, Component, CVBS (C-Video)
sterowanie za pomocą RS-232 / RS-422
pilot w zestawie
możliwość montażu na suficie

120°
Full HD
340°
Najwyższa jakość obrazu
Kamery PTZ Lumens wyposażone są
w profesjonalny sensor oraz optykę, co
gwarantuje bardzo wysoką jakość obrazu

Rozbudowane możliwości
sterowania kamerą
Kamera pozwala na zdalną regulację położenia
kamery oraz przybliżenia/oddalenia

Zapisywanie profili
Możliwość zapisania ustawień ponad 100 profili,
które obejmują ustawienia obrazu, położenia
kamery, a także stopień przybliżenia

Szczegółowe dane techniczne dostępne na stronie:
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