Medicinsk
HD-videooptager

MediCap® USB300
MediCap USB300 er den mest
brugervenlige HD-videooptager
inden for medicinalindustrien og
desuden den mest økonomisk
fordelagtige. Du kan optage op til
to ugers high definition video på
den interne harddisk eller optage
direkte på et praktisk USB-flashdrev.
Med denne optager har du adgang
til brugervenlig og økonomisk
fordelagtig HD-video - uden alt det
besvær, der er forbundet med dvddisc’e.

Medicinsk HD-videooptager
Videooptageren optager high definition video fra et
endoskop, artroskop, kirurgisk kamera, ultralyd, osv.
Optagelserne kan gemmes på en intern harddisk, et
eksternt USB-drev eller et netværksdrev.

Brugervenligt
Optageren er let at bruge og kræver ingen
brugeruddannelse. Den skal blot tilsluttes, og
er straks klar til brug. Du kan optage videoer
få minutter, efter du har åbnet boksen.

Medicinsk kvalitet
USB300 er med stålindkapslingen og det
væskebestandige forpanel bygget til at kunne
modstå de strenge forhold på operationsstuen, og den er så kompakt, at den passer på
en hvilken som helst vogn.

Stærke funktioner
kompatibel – alsidig
økonomisk fordelagtig

Specifikationer for MediCap® USB3001

Intern harddisk

Tastatur

Kan lagre mere end en
uges HD-video - eller et
praktisk eksternt USBflashdrev kan bruges

Bruges til at indtaste
patientdata for at
organisere dine fotos og
vidoer (ekstraudstyr)

Enhedstype

Medicinsk HD-videooptager
Optager high definition video og
still-billeder fra medicinske videokilder
til en interne harddisk, et eksternt
USB-drev eller et netværksdrev.

Indkapsling

Robust metalindkapsling med en
slagfast forplade af plastik

LCD-monitor
Knapper
Videoinput
Videooutput

Netværksforbindelse

Fodpedal

USB300 kan fungere
som et tilknyttet drev
på dit netværk

Opret forbindelse til
skopets udløser eller til en
fodpedal (ekstraudstyr)

Forseglet membran, væskebestandig
DVI (RGB via adapter), HD SDI,
S-Video, Composite
DVI (RGB, VGA via adapter)

Videoformater

H.264 / MPEG4 (1080, 720, NTSC, PAL)

Billedformater

JPG, TIFF, BMP, DICOM

Netværk
Internt lager
Eksternt lager
USB-support
Printersupport
Fodkontakt/udløser
Mekanisk
Miljø
Strøm

Stik på bagpanelet

2 1/2”, fuld farve (udelukkende til
navigation, ikke til diagnosestillelse)

RJ45 10/100/1000 Ethernet
Intern harddisk, 320GB
USB-flashdrev, USB-harddisk,
netværksdrev
USB2.0, høj hastighed,
1 stik på forside, 2 stik på bagside
Sony UP-DR80MD medicinsk
farveprinter
Standard 3,5m m mini-jacks
(én til fotoer, én til videoer)
Størrelse: 240 x 200 x 63 mm
Vægt: 1,8 kg
Opbevaring: -40° til +85° C
Drift: -20° til +40° C
AC 100-240V 50/60Hz 25W
Vekselstrømsjack med tre stikben

Certifikationer

CE 93/42/EEC, IEC 60601-1:2005,
ANSI/AAMI ES60601-1:2005,
CAN/CSA C22.2 No.60601-1:2008,
E361228, FCC Part 15, FDA Class 1,
RoHS, PSE, GOST-R
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