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Lumens DC192 dokumentu kamera ir aprīkota ar 16 
reižu tālummaiņas iespēju (8x optiskā tālummaiņa, 
2x sensoru tālummaiņa) un profesionālu attēla 
sensoru, lai radītu izteiktas un spilgtas krāsas pie 
augstas izšķirtspējas (Full HD – 1080p) ar attēlu 
pārraides ātrumu 30 kadri sekundē.  
 

Pateicoties kameras galvas dizainam zoss kakla 
formā, tā ir ļoti lokana, ndorošinot iespēju objektam 
piekļūt no 360° skata leņķa un skatīt objektus 
pavisam tuvu, sākot no 3cm augstuma, kas paver 
iespēju objektu izpētīt pilnībā. 

 

Šī Lumens DC192 kamera ir augstākās izšķirtspējas 
multimediju dokumentu kamera, kas jebkuru 
prezentāciju un mācību procesa pasniegšanu 
padarīs interaktīvāku un aizraujošāku. 

 
Izcila attēla kvalitāte 
Aprīkota ar profesionālu attēla 
sensoru un spilgtu krāsu 
reprodukciju, DC192 kamera 
tāpat atbalsta FullHD, 1080p 
izšķirtspēju un HDMI 
savienojumu, lai iegūtu augstāko 
digitāla video pārradaides 
kvalitāti ar vienkāršu sistēmas 
integritāti.  
 

Video/Audio Ieraksts un 
papildus atmiņa  
DC192 ir iebūvēts mikrofons, USB 
atmiņas spraudņu lasītājs (ar 
iespēju paplašināt atmiņu līdz 
32GB) un izvietots viens taustiņš, 
lai bez savienojuma ar datoru 
uzsāktu video un audio sinhronu 
ierakstu. 
 

Pret-spīdums 
Ar Lumens sānu lampu, zoss kakla 
dizainu, gaismas avota virziens 
var tikt izmainīts atbilstoši 
apkārtējās vides ietekmei, lai 
mazinātu vai likvidētu gaismas 
atspīdumu uz objekta. 
 

 
Anotācijas bez datora 
pieslēgšanas 
Lumens ir izstrādājuši risinājumu, 
kuram nav nepieciešams datora 
pieslēgums anotāciju 
nodrošināšanai – izmantojot USB 
pieslēguma vai bezvadu 
datorpeli, varat piekļūt attēla 
rediģēšanai un anotāciju 
veikšanai.  
 

Vienmērīgs dinamisks attēls 
Pateicoties 30 kadru/sekundē 
veiktspējai, DC192 tver jebkuru 
mazāko kustību un bez 
aizkavēšanās to parāda digitāli. 
Pat lidojošu kukaiņu spārnu 
vicināšana var tikt skaidri 
novērota ar šo kameru.  
 

Savietojamība 
DC192 ir savietojams ar zināmāko 
un lielāko ražotāju interaktīvajām 
tāfelēm. 
 

 
Automātiskā pielāgošana 
Uz DC192 korpusa ir izvietota 
poga, kas automātiski pielāgo 
attēla fokusu, gaišumu un krāsu, 
atkarībā no apkārtējās vides 
pašreizējiem nosacījumiem.  
 

Lokanais zoss kakls 
Pilnībā pielāgojamā zoss kakla 
dizaina galva nodrošina 
vienmērīgu kvalitāti bez 
jebkādām vibrācijām. 360° skata 
leņķa iespēja nodrošina iespēju 
izpētīt apskatāmo objektu pilnībā. 
 

Iebūvēts strāvas bloks 
DC192 ir stabilāka strāvas padeve 
un mazāk lietu, kas traucētu 
nepārtrauktai un konstantai 
attēla un datu pārraidei.  
 
 

IIIEEEZZZĪĪĪMMMEEESSS:::   



Autorizētais izplatītājs: 
 

Baltijas Biroju Tehnoloģijas, SIA 
Mūkusalas iela 41b, Rīga, LV-1004 

+371 67815111; +371 29552200 
bbt.lv    smartboard.lv 

 

Ražotājs: 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

S I G N Ā L U  S A V I E N O J U M U  

P I E S L Ē G U M V I E T A S :  

SSSPPPEEECCCIIIFFFIIIKKKĀĀĀCCCIIIJJJAAA:::   

Tālummaiņa 
16x (8x optiskā tālummaiņa; 2x 

sensora tālummaiņa) 

Digitālā tālummaiņa 12x 

Mehāniskā tālummaiņa 10x 

Minimālais tuvums līdz 

objektam 
3cm 

Maksimālais tveramais 

laukums 
420 x 315 mm > A3 izmērs 

Izejošā signāla izšķirtspēja XGA, SXGA, WXGA, 1080p 

SNR 51 dB 

Asums MTF 937 līnijas 

Kadru maiņas ātrums 30 kadri/sekundē 

Lampa LED augšējā un sāna lampas 

Strāvas padeve Iebūvēts strāvas bloks, 100-240VAC 

USB attēla pārraide USB 2.0 (480 Mbps)  

Video/Audio ieraksts Sinhrona attēla un skaņas ierakstīšana 

Iebūvētais mikrofons Tiek nodrošināts 

Attēla tveršanas režīms Viena kadra vai ilgstoša 

Automātiskā pielāgošana Tiek nodrošināta 

Attēla rotācija 0°, 180°, grozīšana, spoguļattēls 

Drošības slēdzis Kensington drošības slēdzis 

Programnodrošinājums 

Bezmaksas Lumens programmatūra – 

atbalsta Windows 8, 7, XP, Vista un 

Mac OSX; WIA & TWAIN saskarne 

Komplektācija 

Strāvas vads, VGA signāla vads, USB 

vads, tālvadības pults, adapteris 

savienojumam ar mikroskopu 

 

K r e i s ā  p u s e  

L a b ā  p u s e  

  Atbalsta Windows, MAC, iOS un Chrome operētājsistēmas  

  Īstā laikā tvertu attēlu skatīšana no dokumentu kameras  

  Attēla “iesaldēšana” 

  Piezīmes ar dažādiem rīkiem: teksts, bultiņas, piezīmes ar brīvu roku  

  Attēlu saglabāšana galerijā  

  Automātiskā kadru tveršana pēc noteikta intervāla  

  Attēlu apstrāde un apskate  

Lumens 
programmatūra 

http://bbt.lv/
http://smartboard.lv/

