AVerVision F50-8M
Camera thu hình vật thể
(Document Camera)

AVer F50-8M là hàng cao cấp trong thiết bị máy thu hình vật thể,
không chỉ được trang bị ống kính camera 8M pixels cho chất lượng
hình ảnh cao 1080p full HD, thêm vào đó là ống zoom quang học tự
động 10X, nâng tầm hiệu quả trong quá trình giảng dạy. Ngoài ra,
kiểu dáng cổ ngỗng của F50-8M có thể sử dụng linh hoạt trong ghi
hình động và tĩnh, giúp cho buổi học luôn được tương tác, bài giảng
luôn trở nên thu hút hơn bao giờ hết.

hối hận khi chọn camera thu hình vật thể
.
Camera thu hình vật thể AVer là công cụ dạy học tốt nhất mà tôi từng sử dụng. Tôi không
thay vì bảng tương tác. Camera thu hình vật thể có nhiều tính năng và công dụng hơn nhiều mà tôi đã tưởng tượng.
Trường tiểu học Broadneck , Arnold, Maryland, USA - Theresa Brown, Giáo viên Lớp 3.

8MP với Tổng thu phóng 204X
Camera 8-megapixel sensor cùng với thu phóng quang học 10X giúp giáo viên chuyển mọi
vật dụng giảng dạy thành nội dung hình ảnh chi tiết rõ nét.

60fps với chất lượng Full HD
Chất lượng video tuyệt vời full HD 1080p 60fps, giáo viên và học sinh có thể tận hưởng
hình ảnh sống động bằng cách kết nối F50-8M vào màn hình tương tác thông minh hoặc
bất cứ màn hình hiển thị nào qua cổng HDMI.

Đơn giản chỉ cần nhấn một nút để chụp hình/ Ghi lại
Đơn giản điều chỉnh linh hoạt cánh tay cổ ngổng trong khi đang chụp hình hoặc ghi lại video.
Việc số hóa tài liệu giảng dạy của bạn chưa bao giờ trực quan như bây giờ.

Chú thích trực tiếp tiện dụng
Chỉ cần cắm chuột để thực hiện chú thích như vẽ, đánh dấu, hoặc nhận xét trực tiếp trên hình
ảnh của camera, và và điều đó làm phong phú thêm việc giảng dạy và làm cho việc học tương
tác trở nên dễ dàng.

A+ Suite Phần mềm lớp học cho AVer Visualizer
Khám phá những khả năng mới!
Tích hợp hình ảnh trực tiếp vào tài liệu giảng dạy hiện có, đồng thời truy cập vào các chức
năng trình chiếu trực quan.
Tải bài học lên YouTube™, DropBox™, các trang web quản lý lớp học và hơn thế nữa!
Phát video trực tiếp từ camera thu hình vật thể thứ hai ở chế độ hình trong hình.
Tạo thư viện đa phương tiện của riêng bạn để sử dụng sau.
Xem và điều chỉnh hình ảnh hiển thị trực tiếp thông qua Màn hình tương tác thông minh hoặc
phần mềm IWB.
Tạo môi trường học tập tương tác và 1-1 với Sphere2 và ClassSend.

AVerVision F50-8M
Camera thu hình vật thể
(Document Camera)

Thông số kỹ thuật
Cảm biến hình ảnh

1/3.2” CMOS

Total pixels

8M

Độ phân giải đầu ra

Full HD 1080p (1920 x 1080)

TV lines

1000

Zoom

204X total zoom (10X optical zoom x 1.7X AVerZoomTM x 12X digital zoom)

Frame rate

60fps (tối đa)

Focus

Tự động / Thủ công

Vùng bắt hình

Lớn hơn A4 (437 x 246 mm)

Quay hình ảnh

0° / 180°

Lưu trữ nội bộ

80 hình ảnh (tối đa)

Lưu trữ ngoài

SDHC (32GB tối đa)

Ghi lại

Có

Hiệu ứng hình ảnh

Color / B&W / Negative / Mirror / Freeze

Điều chỉnh hình ảnh
(white balance / exposure)

RGB in RGB out

Composite video output
/ RS-232

DC 12V

Right Panel

Mini USB 2.0
port for PC

Audio out
MIC in

USB 2.0 port
HDMI in
HDMI out

Left Panel

SDHC card slot
TV / RGB
switch
Kensington
slot

Tự động / Thủ công

Công cụ trình bày

Có, Spotlight / Visor

Chia nhỏ màn hình

Có

Picture-in-picture

Có

Chế độ hiển thị

Sharp / Graphics / Motion / Microscope / Macro / Infinity

Chế độ chụp

Đơn lẻ/ Liên tục

Thông tin người dùng

Có, tối đa 3

Hẹn giờ

Có

Chú thích trực tiếp

Có

Kiểm soát bộ lọc nhấp nháy

Có

Đèn

Tích hợp đèn LED

HDMI I/O

1 vào; 1 ra

RGB I/O

1 vào; 1 ra

USB 2.0

Có

Kích thước (W x H x D)

Rear Panel

Optional Accessories

Microscope adapter

Anti-glare sheet

Carrying bag

Operating: 200 x 545 x 380 mm
Folded: 250 x 77 x 305 mm

Trọng lượng

2.8 kg (6.17 lbs)

Nguồn

AC 100 ~ 240V, 50/60Hz

Windows® OS

Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10

Mac OS

Mac OS X v10.10 Yosemite, Mac OS X v10.11 El Capitan

Đóng gói thiết bị
AVerVision F50-8M

Mini USB Cáp

Hướng dẫn sử dụng

Remote control với pin

Nguồn (12V, 2A)

Thẻ bảo hành

Cáp RGB

A+ Suite CD phần mềm

Tổng hợp / RS-232 Y cáp

CD hướng dẫn sử dụng

* Specifications may vary depending on countries and are subject to change without notice.
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