Imaginile medicale uşor de obţinut TM

Aparat medical video HD de înregistrat

MediCap® USB300
MediCap USB300 este cel mai uşor aparat
de înregistrat cu definiţie înaltă din
industria medicală şi la cel mai rezonabil
preţ. Puteţi face până la două săptămâni
de înregistrări video HD pe hardul intern
sau puteţi înregistra direct pe o unitate
flash pentru USB. Acum puteţi experimenta HD video uşor, la cel mai rezonabil preţ – fără bătăile de cap ale DVD-urilor.

Înregistrează videouri high-de nition de la endoscopul dvs.,
artroscop, cameră chirurgicală, ultrasunete, etc. Se
salvează pe un hard disk intern sau o unitate ash pentru
USB. Poate fi accesat din orice computer din reţeaua dvoastră.

Folosire intuitivă
Este extrem de uşor, nu necesită pregătire. Doar
introduceţi-l în priză şi plecaţi. Veţi înregistra
videouri în câteva minute după ce-aţi deschis
cutia.

Grad medical
Cu carcasa de oţel şi panoul din faţă rezistent la
fluide, USB300 este creat să reziste rigorilor sălii de
operaţie şi este atât de compact încât va putea fi
aşezat pe orice cărucior.

Caracteristici remarcabile
compatibil – versatil – preţ rezonabil
MediCap® USB300 Specificaţii tehnice1
Tipul dispozitivului

Hard Disk Intern

Tastatură

Înmagazinează până la peste o

Introduceţi datele pacientului

săptămână de video HD — sau

pentru a vă organiza pozele şi

folosiţi o unitate flash externă pentru

videourile (opţional)

USB

Carcasă
Monitor LCD
Butoane
Intrare Video

Pedala de picior

Transformaţi-vă

Conectaţi la maneta aparatului

USB300

într-o

unitate detaliată pe reţeaua

optic sau la o pedală de picior

d-voastră.

(opţional)

Formate Video
Formate Imagine
Networking
Înmagazinare internă

Media externă
Suport USB
CoComutator de picior/
Declanşator
Mecanică
Mediu ambiant
Putere
Certi cări

Conţinutul trusei

Disponibil de asemenea...

Carcasă solidă de metal cu planşaibă de
plastic pentru impact mare
2 1/2”, culoare plină (doar pentru confirmare
video, nu şi pentru diagnosticare)
Membrană sigilată, rezistentă la fluide
DVI (RGB via adaptor), HD SDI,
S-Video, Compozit
DVI (RGB, VGA via adaptor)

Ieşire Video

Conexiunea la internet

Aparat Medical Video HD de înregistrat
Înregistrează videouri high-de nition şi
imagini statice din surse medicale video pe
hard diskul intern sau unitate USB externă.

H.264 / MPEG4 (1080, 720, NTSC, PAL)
JPG, BMP
RJ45 10/100/1000 Ethernet
Hard disk intern, 320GB
(a se folosi doar cu sisteme aflate în reţea2)
Unitate flash pentru USB sau hard disk USB
USB2.0, viteză mare,
1 conector faţă, 2 conectoare spate
MIni jackuri standarde de 3.5mm (unul pentru
poze, unul pentru videouri).
Mărime: 240 x 211 x 63mm / 9.5 x 8.3 x
2.5” Greutate: 1.8kg / 3lb 15oz
Înmagazinare: -40° la +85° C
Operare: -20° la +40° C
AC 100-240V 50/60Hz 25W AC
jack cu 3 ieşiri
CE 93/42/EEC
UL 60601-1, IEC 60601-1, IEC 60601-1-2
CSA C22.2 No.601.1, E 306417
FCC Partea 15, FDA Clasa 1, RoHS, PSE
MediCap USB300, unitate flash pentru USB,
cabluri video şi de alimentare, guid de utilizare

MediCapture® Inc.
580 W. Germantown Pike, Ste. 103
Plymouth Meeting, PA 19462 USA
(888) 922-7887
(503) 445-6935
www.medicapture.com
sales@medicapture.com

MediCap® USB200
caracteristici asemănătoare USBului300, dar creat
pentru chirurgi care au nevoie doar de
definiţia standard la un preţ şi mai rezonabil.

1 Supus schimbărilor.
2 Înregistrările pe hard diskul intern ar trebui copiate pe o reţea. În acest sens,

hard diskul intern ar trebui folosit doar pe sisteme conectate la o reţea. În
sistemele neconectate la o reţea, este disponibilă înregistrarea pe o unitate flash
pentru USB (inclusă) sau hard disk USB (opţional).
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