BONAVISIO N
Câmera de Documentos Modelo CDZ140 da Bonavision: prática, ideal para
escolas e ambientes de trabalho, na captura e gravação de imagens.
Indicada para salas de aula, salas de reuniões,
ambientes coletivos de estudo e trabalho, captura,
demonstra e grava imagens e sons, para aulas e
apresentações em tempo real ou gravadas para serem
revistas ou transmitidas em outro momento.
Pode ser utilizada para controle de qualidade de
produção, de impressão, para ampliação de imagens
em medicina forense, para produção de produtos que
exijam precisão, como a fabricação de circuitos,
colagens, tecelagem, etc.
Permite a transmissão simultânea do conteúdo
capturado ou gravado. Auxilia a preparação de aulas e
tutoriais. Integra-se a computadores, telas de vídeo e
TV, projetores e quadros interativos.
O tamanho da imagem pode ser ajustado por meio
de zoom. Pode proporcionar visão panorâmica ou
focalizada em grande aumento.
O design permite a demonstração de livros, folhas
escritas, objetos e peças com praticidade. Anotações,
trabalhos manuais, colagens, dissecções, podem ser
realizadas com grande riqueza de detalhes.

Características Técnicas
- Prancha ou bandeja fixa com trilhos metálicos funcionando como guia xy para uma câmera de vídeo colorida
instalada em anel que desliza nesses trilhos.
- A câmera se movimenta horizontalmente nos trilhos e os trilhos se movimentam verticalmente pela prancha, de
modo a percorrer toda a área de trabalho.
- Permite acompanhamento de linha horizontal e o deslocamento vertical da imagem sem a necessidade de
movimentar o objeto.
- Permite a alternância da imagem da câmera de documentos com a imagem proveniente do computador.
- Ajuste do tamanho da imagem e do foco por meio de alavancas no corpo da câmera.
- Imagem: sensor: 1/3” CCD ; resolução: 580 linhas; pixels: 800 (H) x 490 (V).
- Câmera ultrassensível sem lâmpadas com zoom.
- Cabo de vídeo composto para TV.
- Conexão VGA para tela de monitor de computador, projetor ou TV.
- Captura de vídeo e microfone para gravação.
- Bivolt.
- A câmera pode sair de seu encaixe, caso seja necessário.
- Apoio para suporte de livros, cadernos e objetos em geral.
- TV, monitor, projetor e computador não inclusos.
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