
- Suporte para captura de imagem estática e dinâmica;

- A imagem capturada pode ser controlada em qualquer lugar;

- Tempo de exposição: ajustável.

- Dimensão: 50 x 55 x 40.5 mm;

- Interface: USB 2.0;

- Resolução: 2592 x 1944;

- Tipo de sensor: CMOS de cor real de 1 / 2.5 ";

- Tamanho do pixel: 2.2 μm x 2.2 μm;

- Taxa de quadros: 640 x 480: 30 FPS;  2592x1944: 10 FPS;

- Balanço de branco automático: sim;

- Exposição: Manual / Auto;

- Formato da imagem: JPG / BMP / PNG / GIF;

- Formato de Vídeo: AVI;

- Sistema operacional: win8 / win7 (32bits e 64bits) / Vista / XP / Windows;

- A câmera é somente compatível com as lentes Binoculares do microscópio;

- Suportado: software de captura, driver;

- Software: software de captura, driver gratuito;

- Tamanho do tubo: porta C. Anéis adaptadores de 20-23mm, 24-28mm, 27-31mm, 30-34mm, 33-37mm, 36-40mm e 39-43mm;

- Interface USB2.0 de alta velocidade, até 480 Mb / s;

Dados Técnicos Principais:

 CÂMERA PARA MICROSCÓPIO USB DE AUTOFOCO DE 8MP
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           Câmera para microscópio USB 2.0 de alta velocidade até 480Mb/s de autofoco de 8 mp Mod. NO296, com resolução de

2592x1944 e taxa de quadros à 30 FPS. Possui Formato de vídeo AVI e de imagens JPG ,BMP, PNG  e GIF com Suporte para

 software de captura e para captura de imagem estática e dinâmica.

LINHA - OPTICS

   ferramentas de atalhos e dispositivos de ajuste na imagem, em tempo real ou foto;
- Aquisição da Imagem: Possibilidade de ajuste da resolução contribuindo na velocidade (fps);
- Foto: Tratamento da imagem, calibração e medição, caixa de resultados, contagem manual, zoom, texto 
  sobreposto na imagem e ajuste de tamanho;
- Possibilita gravar e reproduzir vídeo - AVI.

S-eye

- Software especialmente desenvolvido para trabalho na microscopia que possibilita inúmeras ferramentas, tais 
   quais: Aquisição e tratamento de imagens, calibração, caixa de ferramentas para medição, caixa de 

Software:

- Câmera de 8 MP;

- 1 Cabo USB;

- 7 Aneis giratorios de 20 até 43 mm (dependo do anel);

- 1 CD de software.

- 1 Lâmina de calibração;

Embalagem:
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LINHA - OPTICS

 CÂMERAS DIGITAIS DE UNIDADE LIVRE 5MP - USB 2.0

Modelo Resolução Formato de Video e Imagem Balanço Branco

NO296 2592x1944 Video(AVI)/ Imagens( JPG ,BMP, PNG e GIF) Automático
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