Nowoczesne obrazowanie cyfrowe

Więcej niż tylko
mikroskop
HDmicroscope jest dynamicznym
wielofunkcyjnym i innowacyjnym
urządzeniem, służącym do różnych
zadań w Twojej praktyce weterynaryjnej

• Mikroskop laboratoryjny do odczytywania
wszystkich slajdów
• Przynoszące dochód urządzenie do obrazowania,
którego można używać podczas konsultacji
dla klientów
• System rejestracji obrazów cyfrowych wykorzystywany do dokumentowania obrazów mikroskopowych i importowania ich do akt pacjentów
• Urządzenie do obrazowania w czasie rzeczywistym,
pozwalające na konsultowanie przypadków z innymi
specjalistami i zasięganie niezależnych opinii

VETSCAN HDmicroscope

Twórz piękne obrazy

System mikroskopowy HD złożony z kamery i monitora
Najwyższa jakość obrazu i koloru
W mikroskopie HDmicroscope, skonstruowanym
w oparciu o zdobywane przez dziesięciolecia
doświadczenie w mikroskopii i obrazowaniu cyfrowym, zastosowano podwójne procesory w układzie
FPGA oraz unikalne algorytmy, które zapewniają
doskonałe odwzorowanie kolorów. Innowacyjne
rozwiązania technologiczne w kamerze HD pozwalają na podgląd wideo w rozdzielczości Full HD
1080p z szybkością 60 klatek/s – bez opóźnienia
transmisji i bez kompresji obrazu.

Obrazowanie fluorescencyjne
Precyzyjny czujnik stosunku sygnału do szumu
pozwala użytkownikowi na ustawienie czasu ekspozycji od 1 ms aż do 10 s oraz na 20-stopniową
regulację wzmocnienia. Natomiast dzięki wyjątkowo skutecznej redukcji szumów 3D możliwe jest
uzyskiwanie szczegółowych obrazów przy słabym
oświetleniu, co sprawia, że HDmicroscope jest
optymalnym urządzeniem do obrazowania fluorescencyjnego.

Technologia LED umożliwia oglądanie i rejestrowanie wyjątkowo żywych
obrazów w jakości HD.
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Twórz piękne obrazy
Rozwiązanie typu All-in-One do
wykorzystania indywidualnego
albo do celów szkoleniowych
lub prezentacji grupowych
Wbudowane oprogramowanie do sterowania myszą pozwala na
oglądanie i nagrywanie bez komputera, za pomocą układu HDMI.
Nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne w systemie złożonym
z kamery i monitora polega na zastosowaniu oprogramowania
wewnętrznego w kamerze oraz portu zewnętrznego HDMI, co pozwala użytkownikowi na bezpośrednie łączenie się z monitorem
HD i oglądanie obrazów na żywo/w czasie rzeczywistym. Możliwe
jest także zapisywanie i przechowywanie obrazów na karcie pamięci SD, bez połączenia z komputerem. Ponadto to wbudowane
oprogramowanie pozwala użytkownikowi sterować kamerą przez
kliknięcia myszą, dzięki czemu nie musi on szukać odpowiednich
przycisków na kamerze. To sprawia, że HDmicroscope jest idealnym wyborem do celów szkoleniowych, prezentacji grupowych,
a także w sytuacjach, kiedy po prostu nie ma możliwości korzystania z komputera.
HDMI – 60 fps / USB 2.0 – 30 fps:
Ze swoją szybkością transferu danych w rozdzielczości
1920x1080, wynoszącą 60 klatek/s przez HDMI i 30 klatek/s przez
USB 2.0, kamera HD Excelis jest obecnie jedną z najszybszych
na rynku kamer cyfrowych HD 1080p!
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Zalety diagnostyki w praktyce weterynaryjnej
Właściwości

Korzyści

Mikroskop trójokularowy

Układ obrazowania HD, umożliwiający pełnoekranową prezentację
obrazów cyfrowych lub wyświetlanie różnych stref obrazu
na ekranie dzielonym

Oświetlenie LED

Bardzo jasne, białe światło LED, zbliżone do światła dziennego,
a także udoskonalona korekcja kolorów zapewniają uzyskiwanie
wyjątkowych obrazów w wysokiej rozdzielczości, które można
zapisywać i archiwizować w postaci cyfrowej, aby dołączyć je
do dokumentacji pacjenta lub użyć w czasie konsultacji

Optyka jakości laboratoryjnej

Achromatyczne obiektywy Infinity PLAN Achromat podnoszą
jakość obrazowania i ostrość obrazów w całym polu widzenia

Innowacyjna konstrukcja

Układ współosiowych pokręteł do wygodnej i precyzyjnej regulacji
ostrości z blokadą ostrości i naprężenia zapewnia ochronę obiektywów i preparatów

Obrazowanie wideo HD na żywo

Megapikselowa kamera kolorowa wysokiej rozdzielczości płynnie
przesyła nieskompresowany, nagrany w trybie 1080p 60fps, materiał wideo, który można na bieżąco oglądać na monitorze, rejestrować lub przekazywać strumieniowo

Obrazowanie fluorescencyjne

Dzięki precyzyjnej regulacji czasu ekspozycji i wartości wzmocnienia, VetScan HDmicroscope nadaje się optymalnie do obrazowania
fluorescencyjnego

Wbudowane oprogramowanie

Przez kliknięcia myszą można sterować obrazem na ekranie, dlatego to urządzenie można z powodzeniem wykorzystywać podczas
szkoleń i konsultacji

Urządzenie przyjazne dla użytkownika

Przy zmianie powiększenia uzyskuje się zawsze obraz doskonałej
jakości, dzięki soczewkom parafokalnym oraz automatycznej regulacji wzmocnienia i czasu ekspozycji

Gotowy do użycia

Mikroskop nie wymaga praktycznie żadnego montażu, jest gotowy
do pracy od razu po wyjęciu z opakowania
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Innowacje weterynaryjne dopasowane do każdej praktyki
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