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Wizualizer WZ1
Opis produktu    2x3 Art. Nr: WZ001

Charakterystyka: Profesjonalny, wysokiej jakości wizualizer cyfrowy, umożliwiający precyzyjne wyświetlanie dokumentów, zdjęć, wykresów, a 

także obiektów trójwymiarowych – po podłączeniu do emitera obrazu. Dzięki zaawansowanym funkcjom produkt ten może pełnić rolę rzutnika. 

Główną zaletą urządzenia jest zastosowanie dolnego i bocznego oświetlenia, wykonanego w technologii LED. Bardzo często wykorzystywany 

w edukacji.

Cechy główne:

• Oświetlenie: lampy boczne LED oraz podświetlenie płyty dolnej

• Zoom: 12 × zoom optyczny i 8 × zoom cyfrowy

• 2 wejścia RGB, 2 wyjścia RGB

• Podstawowe funkcje: regulacja głośności, ustawienia ostrości i jasności, transformacja obrazu, zamrażanie, odbicie lustrzane, negatyw

• Obrót obiektywu o 350° w pionie i poziomie

• Płaskie, czułe przyciski dotykowe

W zestawie: pilot zdalnego sterowania.

Gwarancja: 24 miesiące (nie obejmuje baterii i uszkodzeń mechanicznych).
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Wizualizer WZ1

2x3 Art. Nr WZ001

Rozmiar po rozłożeniu [mm] 470×435×520

Rozmiar po złożeniu [mm] 490×493 ×140 mm

Rozdzielczość obrazu 1280×1024

Rozdzielczość 2 MPx

Pamięć wewnętrzna ok. 32 zdjęcia

Obiektyw F 1,6-3,7, f 3,9-85,8

Odświeżanie obrazu 30 kl/s

Zoom optyczny 12×

Zoom cyfrowy 8×

Obszar roboczy [mm] 357×280

Regulacja ostrości automatyczna lub manualna

Ilość linii nie mniej niż 750 linii TV

Przetwornik 1/3” CCD czujnik obrazu

SNR (stosunek sygnału do szumu) nie mniej niż 50 dB

Regulacja poziomu bieli automatyczna lub manualna

Oświetlenie lampy boczne LED, podświetlenie płyty dolnej LED LightBox

Wejście

AV 1× 3,5 mm mini jack (mikrofon)

VGA 2× D-SUB

RS-232 podłączenie wizualizera do portu COM komputera

Wyjścia

AV 1× 3,5 mm mini jack

VGA 2× D-SUB (opcjonalnie S-Video lub 1× Video In)

RS-232 sterowanie projektora lub innych urządzeń

Wejście zasilania DC 12 V (1,5 A)

Podstawowe funkcje

• regulacja głośności, 
• ustawienia ostrości i jasności, 
• transformacja obrazu,
• zamrażanie, 
• odbicie lustrzane, 
• negatyw, 
• tryb kolor/czarno-biały

Tryby sterowania

1. Za pomocą panelu sterowania.
2. Za pomocą pilota zdalnego sterowania.
3. Przez port szeregowy RS-232 komunikujący się z komputerem 

działającym pod kontrolą systemu operacyjnego Windows.

Pilot zdalnego sterowania

Zasilanie DC 12 V (1,5 A)

Pobór mocy [W] 15

Waga [kg] 5,5

Gwarancja 2 lata


