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ELPDC07

Snabbinstallerad dokumentkamera för att tydligt och enkelt förstora
källmaterial vilket gagnar hela klassen
Låt en bred publik komma nära ditt källmaterialet med Epson ELP DC07dokumentkamera. Denna bärbara och anpassningsbara kamera som levererar
högkvalitativa bilder, konfigureras snabbt och kan anslutas direkt till de senaste Epsonprojektorerna.
Se i minsta detalj
Dela högkvalitativ grafik som t.ex. detaljerade diagram och sidor i en textbok i Full HD
1080p-upplösning och 8x digital zoom. Du kan även justera höjden och vrida kameran
90º för att rymma 3D-objekt. För vetenskapligt inriktade lektioner kan det medföljande
mikroskopfästet också användas för att avslöja fascinerande mikroskopiska världar i
realtid.
Enkel att använda
Minimera förberedelsetiden med denna högteknologiska, kompakta och prisvärda
bärbara lösningen som gör det snabbt och enkelt att förstora källmaterial. På bara några
sekunder kan du ansluta direkt till de senaste Epson-projektorerna med direkt USBkabelanslutning som ger ström och överför videosignalen.
Enkelt bärbar, modern design
Epson ELP DC07 dokumentkamera är snygg och kompakt med LED-belysning, en
inbyggd mikrofon och behöver inte någon separat strömförsörjning. Den är också lätt och
enkel att bära i den medföljande bärväskan, med en arm som går att prydligt fälla ihop
ner till basen. Eftersom den bara behöver 2,5 W kan du vara säker på att dess
strömförbrukning uppfyller moderna energisparingskrav.

VIKTIGA FUNKTIONER
Klara, mjuka bilder
Full HD 1080p-kamera och
skärmuppdateringsfrekvens på 30 bilder per
sekund
Fånga alla detaljer
8x digital zoom, autofokus via snabbtryck och
frysfunktion
Lätt att ansluta
Direkt USB-kabelanslutning utan behov av
separat strömförsörjning
Flexibel för 2D-grafik och 3D-objekt
Justerbar höjd, 90º huvudrotation och
mikroskopfäste
Lätt och bärbar
Bärbar design väger mindre än 1 kg och en
mjuk bärväska ingår

PRODUKTSPECIFIKATIONER

ELPDC07

TEKNIK

LEVERANSOMFATTNING

Bildhämtningsenhet

1/ 2,7 -tums CMOS-sensor

Effektiva pixlar

1920 Horizontal x 1080 Vertical, 2 M Pixels

Uppdateringshastighet

max. 30 fps

OPTIK
Zoom

Digital 8

Fokus

Automatisk

Shooting Area

A3-storlek: 297 x 420 mm

IMAGE
Bildjusteringar

Justering av ljusstyrka, Bildrotation, Mikroskopläge

CONNECTIVITY
Anslutningar

USB 2.0 Typ B

ADVANCED FEATURES
Funktioner

Autofokus, Stillbild

Säkerhet

Kensington-skydd

ALLMÄNT
Energiförbrukning

2,5 Watt

Mått

Ihopvikt 260 x 60 x 76 mm (Bredd x Djup x Höjd), Vid drift 260 x 388 x 76 mm (Bredd x Djup x
Höjd)

Vikt

1 kg

Belysning

LED-lampor

Medföljande programvara

Easy Interactive Tools, TWAIN-drivrutin för Epson-dokumentkamera (för Windows)

ANNAN
Garanti

36 Månader Inlämning

LOGISTIKINFORMATION
SKU

V12H759040

Streckkod

8715946616292

Tillverkningsland

Filippinerna

Epson Europe B.V. (Holland) Filial Sverige
Produktinformation: 0771-400135
Support: 0771-400134
Fax Support: 0771-400136
level.one@epson.se
www.epson.se

Finlandsgatan 10
164 74 Kista
Öppettider Support: 09.00 – 17.00

Varumärken och registrerade varumärken tillhör Seiko Epson Corporation eller Epsons respektive ägare.
Produktinformation kan ändras utan förvarning.

Bärväska
Informationsark
USB-kabel
Garantidokument
mikroskopadapter

